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Resumo 

O setor vitivinícola tem vindo a crescer exponencialmente em todo o mundo, e cada vez mais 

se tem centrado no aumento do nível de qualidade do produto e na racional gestão dos meios 

de produção. Tornou-se assim imperiosa a busca de uma qualidade sempre superior.  

Engloba-se no diagrama de vinificação de vinhos brancos e rosados a importantíssima etapa 

de clarificação do mosto, hoje quase unanimemente praticada e defendida pela maioria dos 

técnicos e autores do setor, devido às imensas vantagens que daí advém – vinhos 

organoleticamente superiores. Será pois, dentro do tema clarificação de mostos que se irá 

inserir o trabalho que me proponho abordar, “Otimização do processo de flotação”, com o 

objetivo de mostrar as vantagens e alguns dos agentes que influenciam o processo de flotação. 

Na primeira parte deste trabalho é apresentada uma revisão bibliográfica, onde são abordados 

temas como a caracterização da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, as principais castas 

utilizadas e a respetiva caracterização da Sociedade dos Vinhos Borges S.A, a produção do 

vinho branco, clarificação do mosto e a teoria da flotação. 

Nos oito ensaios realizados foram utilizadas oito enzimas diferentes, a mesma gelatina para 

todos os ensaios, e a utilização de bentonite em apenas um dos ensaios. Foram executadas 

operações desde a comparação de diferentes enzimas e doses, observação dos tempos de 

despectinização e de flotação, utilização de diferentes doses de gelatina, influência da 

temperatura no processo de despectinização e a comparação entre a flotação e a decantação 

estática. 

Com a realização deste estudo, concluiu-se que a utilização de diferentes enzimas, de 

diferentes doses de gelatina e o uso de bentonite são tudo fatores que influenciam o processo 

de flotação. Em relação à decantação, verificou-se que a flotação é um processo mais eficaz, 

por ser realizado em menor tempo e obter-se um menor volume de borras.  

 

 

 

Palavras-chave: Clarificação, flotação, vinhos brancos, mosto. 
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Abstract 

The wine sector has been growing exponentially all over the world, and has increasingly 

focused on increasing the level of product quality and rational management of the means of 

production. Thus, it is imperative to seek a quality that is always superior. 

It is included in the diagram of vinification of white and rosé wines, a very important stage of 

clarification of the must, now almost unanimously practiced and defended by most authors 

and authors of the sector, due to the advantages that rise- organoletically superior wines. It 

will be the theme that I propose to approach: the clarification of the musts, "Optimization of 

the flotation process", with the objective of showing the advantages and some of the agents 

that influence the flotation process. 

 

In the first part of this work a bibliographical review is presented, where topics such as the 

characterization of the Demarcated Region of the Vinhos Verdes, the main grape varieties 

used and the respective characterization of the Sociedade dos Vinhos Borges SA, the 

production of the white wine, clarification of the must and the theory of flotation. 

 

In the eight tests performed, eight different enzymes were used, the same gelatin for all 

assays, and the use of bentonite in only one of the assays. Operations were carried out from 

the comparison of different enzymes and doses, observation of despectinization and flotation 

times, use of different doses of gelatine, temperature influence in the despectinization process, 

and comparison between flotation and static decanting. 

 

After performing this study, it was concluded that the use of different enzymes, different 

doses of gelatine and the use of bentonite are factors that influence the flotation process. In 

relation to decantation, it was verified that flotation is a more efficient process, because it is 

carried out in a shorter time and a lower volume of lees is obtained. 

 

 

 

 

Key words: Clarification, flotation, white wines, must.  
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Capítulo I 

1. Caracterização da região 

A Região Demarcada dos Vinhos Verdes (RDVV) foi pela primeira vez delimitada por uma 

carta lei de 18 de Setembro de 1908 e definitivamente concretizada pelo Decreto-lei nº16684, 

a 22 de Março de 1929 (Santos, 2012). Sendo atualmente, uma das maiores regiões 

demarcadas do país, estendendo-se por todo o 

Noroeste, particularmente na zona Entre-o-

Douro e Minho na qual representa uma área de 

aproximadamente sete mil quilómetros 

quadrados (Alves, 2009). 

Nesta vasta região distinguem-se nove sub-

regiões: Amarante, Ave, Baião, Basto, 

Cávado, Lima, Monção, Paiva e Sousa 

(Figura 1), representando um total de 

sensivelmente 21 mil hectares dedicados à 

produção, o que equivale a estimadamente 

15% da área total de vinha Nacional (Campos, 

2012). 

Esta subdivisão atende fundamentalmente à natureza dos solos, práticas culturais, métodos de 

vinificação, castas recomendadas e às características físicas, químicas e organoléticas dos 

vinhos referentes à região em questão (Santos, 2012). 

Uma vez atingidos os requisitos impostos pelos estatutos da RDVV, os vinhos originados 

dentro desta região estão aptos a ostentar a designação DOC (Denominação de Origem 

Controlada), categoria mais alta dos VQPRD (Vinho de Qualidade Produzido em Região 

Demarcada) (Cardoso, 2017). 

A designação “Vinho Verde”, apesar de não ser segura qualquer explicação para a mesma, 

talvez derive do facto, dada a proximidade, de contrastar com a região do Douro, de um lado 

tínhamos paisagens caracterizadas pela expansão vegetativa durante todo o ano onde as 

culturas praticamente se sobrepunham, do outro uma paisagem agreste mitigada; uma 

encaixando a vinha na sua paisagem natural, enquanto outra sobrepondo-se à natureza, 

Figura 1- Região demarcada dos Vinhos Verdes e 

respetivas sub-regiões. Adaptado da Adega 

Cooperativa de Barcelos. Disponível em: 

http://adegabarcelos.pt/pt/a-regiao-dos-vinhos-verde. 
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criando uma paisagem verdejante inigualável onde a videira fortemente expansiva cresce em 

terreno fértil e húmido, outra agarra-se ao xisto mirrado. Por um lado castas que favorecem a 

maturação ou sobre-maturação, por outro lado castas que conduzem a diferentes formas de 

maturação, o que conduz a vinhos diferentes em relação a teores alcoólicos e ácidos e que 

inevitavelmente conduziram às designações de “Verdes” e “Maduros”. Daí deriva a 

designação “Vinhos Verdes” que, paulatinamente supriu a falta de outra designação e 

conjugado com o hábito de denominar esta zona como a região dos “Vinhos Verdes” levou ao 

reconhecimento táctico da identidade desta região (Alves, 2009). 

A RDVV produz um vinho de particularidades únicas, fruto de um conjunto de características 

peculiares como o solo, clima, fatores socioeconómicos, variedade de castas e a forma de 

cultivo da vinha. O resultado é um vinho medianamente alcoólico e acídulo revelando-se 

fresco quanto à prova. A cor típica é o amarelo pálido, citrina, podendo evoluir até palha. 

Aromaticamente é delicado, fresco e frutado, distinguindo-se notas de citrino, de maçã e de 

pêra e, por vezes, certas notas florais a rosa. É produzido nas variedades: verde branco, verde 

tinto, rosé e espumantes. Contudo, também existem vinagres de vinho verde, aguardentes de 

vinho verde e bagaceiras (Campos, 2012).  

Os vinhos produzidos devem possuir um teor alcoólico total entre 8,5 e 14 % mas inferior a e 

um teor de álcool adquirido entre 8,0 e 11,5 % sendo que nos vinhos com sub-região o valor 

mínimo é de 9% (CVRVV, 2018). 

As principais castas dos vinhos verdes brancos são: o Loureiro, o Alvarinho, o Arinto 

(conhecido localmente por Pedernã) e a Trajadura. Em relação aos vinhos verdes tintos, 

destaca-se a casta Vinhão e por último relativamente a rosés distingue-se o Espadeiro (Santos, 

2012). 

Orograficamente, toda a zona é exposta à influência do oceano Atlântico, fenómeno reforçado 

pela orientação dos vales dos principais rios, que ao correr da nascente para poente facilitam a 

penetração dos ventos marítimos (Galhano, 1986). 

O relevo e a rede fluvial são fatores que condicionam o clima da região. O aspeto de maior 

relevância é o regime anual de chuvas, que se caracteriza por valores totais anuais bastante 

elevados - em média 1500 mm - e uma distribuição irregular ao longo do ano centrada no 

Inverno e na Primavera (Mayson, 2005). Pelo contrário, a temperatura do ar evolui ao longo 

do ano em simetria com a precipitação, ou seja, as temperaturas mais altas coincidem, durante 
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o ano, com as precipitações mais baixas - final da Primavera e Verão - e as temperaturas mais 

baixas com as precipitações mais altas - Invernos. Relativamente à temperatura média anual e 

às médias das máximas e mínimas, não são consideradas excessivas, o que traduz um regime 

de clima ameno (Oliveira, 2013). As vinhas caracterizam-se pela sua grande expansão 

vegetativa, em formas diversas de condução. Em relação ao solo, esta região na sua maioria, 

tem origem na desagregação do granito. Caracteriza-se, regra geral, por apresentar pouca 

profundidade, texturas predominantemente arenosas a franco-arenosas, acidez naturalmente 

elevada e pobreza em fósforo. No entanto, dada a natureza dos sistemas agrícolas praticados 

desde tempos recuados, os solos apresentam uma fertilidade adquirida considerável (Marques, 

1987). 

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) é vocacionada para a 

defesa da genuinidade e difusão do Vinho Verde, cabendo-lhe o controlo de regulação da 

produção (Magalhães, 2008). De acordo com alguns dados históricos, o Vinho Verde terá sido 

o primeiro vinho português a ser conhecido no estrangeiro. Atualmente continua a ser um dos 

vinhos portugueses mais reconhecidos e procurados no mercado internacional, sendo a 

França, os Estados Unidos e a Alemanha os seus principais destinos (Alves, 2017).  

1.1. Sociedade dos Vinhos Borges S.A 

  1.1.1. Localização e Organização da empresa 

A Sociedade dos Vinhos Borges S.A. teve como ano de fundação 1884, pelos irmãos António 

e Francisco Borges. No seu reportório conta com vinhos de várias Regiões Portuguesas 

Demarcadas, sendo elas os Vinhos Verdes, Dão e Douro. Dos quais se destacam os Portos - 

Roncão, Soalheira e Borges, os Verdes – Quinta de Simaens e Gatão, no Douro - Borges, 

Lello, Quinta da Soalheira, os do Dão – Meia Encosta e Borges e os Espumantes – Fita Azul, 

Real Senhor e Gatão. 

O presente estudo foi realizado no Centro de Produção da Lixa (Figura 2), esta é uma 

infraestrutura de extrema importância, uma vez que é neste espaço que são armazenados todos 

os vinhos produzidos pela empresa, onde se encontram as várias linhas de engarrafamento e o 

laboratório com tecnologia de ponta, que permite um maior controlo e segurança dos vinhos a 

serem produzidos.  
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Figura 2- Centro de Produção da Lixa. 

Este Centro tem uma capacidade de vinificação instalada de 2,5 milhões de litros e uma 

capacidade de armazenamento de 9 milhões de litros. Complementariamente, no ano de 2000 

as linhas de engarrafamento de vinhos de mesa e espumantes foram transferidas de Vila Nova 

de Gaia para a Lixa. Esta dispõe ainda de uma cave de estágio para Vinho Espumante. 

A empresa possui também três Quintas de referência, a Quinta de Simaens (Figura 3) onde se 

integra o Centro de Produção da Lixa, no Douro a Quinta da Soalheira com 340 hectares e no 

Dão a Quinta de São Simão da Aguieira com 74 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3- Vindima mecânica na Quinta de Simaens. Fonte: Sociedade dos Vinhos Borges, S.A., 2017. 
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A Quinta de Simaens localiza-se em Felgueiras e é detentora de 46 hectares de área total. 

Destes 40 hectares de área são de produção com uma densidade de plantação de 1.666 

plantas/ha e um rendimento de 6.000 kg/ha (Sociedade Vinhos Borges).  

Quanto ao sistema de produção, é em LYS- Cordão Ascendente e Retombante, o qual permite 

uma equilibrada produção com níveis de podridão menores e mais controláveis, uvas com 

menor teor de acidez e com um potencial alcoólico mais elevado.  

A vinha está plantada de acordo com as linhas de maior declive, designada de “vinha ao alto”, 

detendo ainda de maturações mais precoces o que possibilita assim vindimas menos tardias e 

evitando as chuvas de Outono.  

No que concerne à comercialização, a Sociedade dos Vinhos Borges afirmou-se como sendo 

uma das primeiras empresas exportadoras. Na medida que, em 1981 já avançava 

relativamente à internacionalização. Atualmente exporta para mais de cinquenta países toda a 

gama dos seus vinhos.  

 1.2. Principais castas 

1.2.1. Pedernã/Arinto 

A Pedernã é uma casta branca autóctone, sendo cultivada em todo o país, especialmente na 

DOP Bucelas, dada a sua boa afinidade com os porta-enxertos tradicionais. Com grande valor 

do ponto de vista enológico, os vinhos apresentam geralmente uma cor cítrica aberta e boa 

acidez, com aromas cítricos e por vezes algum mineral, medianamente intensos e com elevada 

capacidade de envelhecimento. Esta é uma casta que apresenta um alto vigor, requerendo 

cuidados em condições de elevada expressão vegetativa, dado que em situações de maior 

vigor é bastante sensível à podridão cinzenta dos cachos dada a sua elevada compactidade. 

Arinto apresenta ainda uma grande sensibilidade a doenças como o míldio, oídio, cigarrinha 

verde e à traça (Magalhães, 2008). 

1.2.2. Azal 

A casta Azal Branco é uma casta cultivada na região dos Vinhos Verdes, principalmente nas 

sub-regiões de Penafiel, Amarante e Basto. No início do século XX, era a principal casta para 

a produção do vinho branco da região. Os cachos desta variedade são de tamanho médio e 

constituídos por bagos grandes de disposição compacta. É uma casta vigorosa, de boa 
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produtividade, de ciclo comprido, pelo que exige solos de baixa e média fertilidade e boa 

exposição solar. Apresenta ainda uma maturação tardia e os seus bagos são caracterizados por 

uma cor esverdeada mesmo no final do processo. Os vinhos que possuem a casta Azal Branco 

na sua composição apresentam aromas frutados pouco intensos. São vinhos bastante 

acidulados, razão pela qual são raros os monovarietais de Azal Branco (Magalhães, 2008).   

1.2.3. Avesso 

Avesso, casta que apesar de ser cultivada na região dos Vinhos Verdes, a sua plantação incide 

sobretudo nas proximidades da região do Douro, especificamente nas sub-regiões de Baião, 

Resende e Cinfães (Walton, 1998). Aí, encontra as condições favoráveis para se desenvolver, 

uma vez que, prefere solos mais secos e menos férteis do que aqueles que habitualmente se 

encontram presentes nas restantes zonas da região dos Vinhos Verdes. Os cachos da casta 

Avesso são de tamanho médio e os seus bagos são grandes e verde-amarelados. Esta casta 

origina vinhos aromáticos, bastante saborosos e harmoniosos. À semelhança da casta arinto 

apresenta sensibilidade a doenças, peculiarmente ao míldio e podridão cinzenta, pelo que 

requer solos adequados e condução em verde vigorosa, no sentido de contrariar um 

microclima desfavorável (Bohm, 2005). 

  1.2.4. Trajadura 

Casta branca ibérica, tem a sua maior expansão em toda a região da IGP Minho, embora 

também seja cultivada em Espanha. 

É uma casta de época média de maturação, de mediano a elevado vigor que se adapta bem a 

qualquer tipo de poda, porém prefere terrenos soltos e bem drenados. Outra particularidade 

encontra-se relacionada com a capacidade de tolerar humidade no ar e no solo bem como 

suportar a insolação, não se conhecendo problemas de afinidade com os porta-enxertos 

habituais. De cor palha-dourada intensa, aroma intenso a frutos de árvore maduros (maçã, 

pêra e pêssego) macerados, de sabor macio, quente e redondo, embora possam apresentar 

algum desequilíbrio com baixa acidez, não apresentam um elevado potencial para vinhos 

elementares, deste modo são normalmente lotados com Loureiro, Alvarinho e Arinto, 

originando vinhos que devem ser consumidos jovens (Bohm, 2005). 
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  1.2.5. Alvarinho 

Alvarinho, casta branca de elevado potencial de vigor, prefere os solos derivados do granito 

aos solos pesados, húmidos e mal drenados, apresentando boa afinidade com os porta-

enxertos habituais. Pela sua originalidade, é a responsável pela reputação dos vinhos brancos 

produzidos na DOP Vinho Verde (regiões de Monção e Melgaço). 

 Comumente qualificados pelo seu equilíbrio, com boa estrutura e teor alcoólico, contudo com 

alguma acidez. A sua intensa cor palha com reflexos cítricos, aroma acentuado e complexo, 

conjugando num perfil floral e frutado muito característico e por vezes amendoado que lhe dá 

um caráter encorpado e persistente bem como capacidade de envelhecimento. Apresenta 

produtividade geralmente baixa, sobretudo devido ao pequeno tamanho do cacho e à baixa 

fertilidade dos gomos basais da vara, revelando graduação superior à de outras castas brancas 

da RVV, mas conservando uma boa acidez  (Magalhães, 2008). 

  1.2.6. Loureiro 

Casta branca considerada como indígena da região dos Vinhos Verdes e presumivelmente 

autóctone da Galiza, apresenta-se com maior expansão na IGP Minho, embora também seja 

cultivada nas IGP Beiras e Península de Setúbal (Clarke, 1998). 

É uma casta de maturação precoce que prefere solos profundos e de média fertilidade, 

necessitando de proteção do vento embora se dê bem com a humidade do ar. Adapta-se a 

todas as formas de condução, apresentando média/boa afinidade com a maioria dos porta-

enxertos tradicionais. 

 Os vinhos, que devem ser bebidos jovens, apresentam geralmente uma tonalidade cítrica de 

cor fraca e aromas muito nobres de composição terpénica, por vezes marcados de loureiro, 

tília, citrinos e acácia forte. Quanto ao sabor frutado apresenta um ligeiro acídulo, fresco, 

encorpado, harmonioso e persistente (Bohm, 2005).  

  



 

8 

2. Produção do vinho branco 

O vinho branco obtém-se por fermentação do sumo de uvas brancas, geralmente sem recurso 

à maceração. Por esse motivo, a fermentação realiza-se diretamente sobre o mosto, processo 

tradicionalmente conhecido como bica aberta. No processamento deste tipo de vinho a 

receção da uva é feita mecanicamente e, de seguida, sujeita a operações de desengace, 

esmagamento e prensagem para a separação do mosto das películas e engaço. Ao longo das 

operações pré-fermentativas o mosto é bombeado para uma cuba em inox onde são realizados 

vários procedimentos, nomeadamente a clarificação, adição de SO2 e a estabilização e 

correção da acidez. A fermentação alcoólica vai decorrer numa cuba em inox onde 

normalmente é feita a correção do azoto assimilável e a adição de leveduras e nutrientes 

(Machado, 2015).  

 2.1. Descrição do processo de vinificação 

 Colheita  

As uvas destinadas a vinho de qualidade devem ser colhidas à mão, eliminando os cachos ou 

os bagos podres e transportadas de forma adequada, para evitar possíveis danos. Contudo, na 

atualidade, o recurso às máquinas de vindimar é uma realidade tendencialmente crescente. 

Tais máquinas emitem fortes vibrações nas fileiras por onde passam, fazendo com que os 

cachos e/ou bagos de uva se soltem e caiam sobre uma espécie de trilha que recolhe a uva e a 

armazena em cubas. 

 Receção e Descarga no Tegão 

Na receção da uva ocorre o primeiro controlo de qualidade para a produção de vinho. Este 

controlo define a ordem de descarga e o tipo de vinho que as uvas irão dar origem e baseia-se 

no teor alcoólico provável e o peso destas, bem como no resultado da inspeção visual à 

presença de corpos estranhos e do estado sanitário das uvas (Machado, 2015). 

 Desengace e Esmagamento  

O esmagamento consiste em provocar a rutura das películas e o despedaçamento da polpa 

para extrair o máximo de sumo. Este processo permite o arejamento do mosto e a 

homogeneização do sumo de uva com a flora existente na película e é nesta etapa, que 

normalmente é adicionado ao mosto dióxido de enxofre (SO2) para proteção contra a oxidação 

(Oliveira, 1993).  
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O desengace consiste na separação do engaço dos bagos, esta etapa é crucial uma vez que a 

parte lenhosa confere sabor amargo e adstringência aos vinhos (Machado, 2015).  

 Maceração 

A maceração pelicular justifica-se quando se pretende obter vinhos brancos encorpados e 

reside em deixar o mosto em contacto com as películas e grainhas nas cubas durante algum 

tempo, com o objetivo de extrair o máximo de aromas (Proteste, 2011). 

 Prensagem 

Nesta fase o mosto é prensado para extrair o máximo de sumo, através da libertação do 

mesmo, separando-o das películas e grainhas. Deve ser um processo delicado com vista a que 

as grainhas e as películas não sejam quebradas nem rompidas, impedindo-se assim a sua 

respetiva incorporação no mosto. Esta etapa é feita com recurso a uma prensa (Machado, 

2004).  

 Clarificação 

Este processo tem como propósito a eliminação de impurezas em suspensão, que permanecem 

após o processo de prensagem e que produzem sabores indesejáveis ao vinho, obtenção de 

limpidez, estabilização proteica, aumento de rendimento dos filtros, estabilização óxido-

redutora e uma melhoria organolética respeitando a cor, estrutura e a tipicidade do mosto 

(Meireles, 2013). A clarificação consiste na separação da fase líquida da fase sólida, antes da 

fermentação alcoólica. As borras são eliminadas por transfega do vinho e geralmente são 

divididas em duas camadas, a mais densa tem uma cor castanho/verde e é formada pelas 

partículas mais pesadas, e a camada superior, tem uma cor verde/bege e é formada por 

películas mais finas.  

Esta etapa influencia de várias maneiras o vinho obtido, na medida em que, apresenta menor 

quantidade de polifenóis, baixa concentração em ferro e outros minerais, aroma mais fresco e 

delicado, aumento em ésteres etílicos de ácidos gordos e uma diminuição do teor em álcoois 

superiores (Guitart et al., 1998 citado por Monteiro 2000). Os processos de clarificação de 

mostos recorrentemente utilizados são a decantação estática, filtração, centrifugação e 

flotação.  
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 Fermentação  

Neste momento poderão ser adicionados ao mosto todo o tipo de produtos enológicos, de 

forma a possibilitar que se atinja um correto equilíbrio do vinho final e para o decorrer de uma 

fermentação saudável (Reynier, 2004).  

Durante a fermentação, as leveduras convertem os açúcares (frutose e glucose) em etanol e 

dióxido de carbono, aproximadamente em partes iguais, com a simultânea libertação de 

energia, provocando um aumento da temperatura do mosto (Oliveira, 2014). A fermentação 

de vinho branco decorre sem arejamentos a temperaturas controladas e relativamente baixas 

(15-18ºC), pois a temperaturas elevadas pode perder parte dos aromas primários e delicados 

bem como ganhar outros mais pesados. Existindo ainda, o risco de paragem de fermentação 

caso se ultrapasse a barreira dos 34/35ºC. Esta etapa termina quando o mosto transformado 

em vinho apresenta uma densidade de 0,993 g/ml, com açúcares redutores abaixo de 2g/l 

(Afonso, 2010).  

 Transfega 

Traduz-se no processo de transferência do vinho para um novo depósito. Após a fermentação 

alcoólica, o vinho é transferido para um depósito de armazenamento e decantação e mantido 

entre os 15 e 17ºC. Posteriormente é feita novamente uma transfega, de forma a remover 

partículas que se encontrem no fundo - as borras. É necessário também que o vinho não esteja 

em contacto com o ar de modo a evitar a oxidação, assim, para impedir que tal fenómeno 

ocorra, o depósito deve ser atestado com vinho do mesmo lote ou da mesma qualidade 

(Ribéreau et al, 2006). 

 Escolha e estudo do lote  

Permite a uniformização das características dos vinhos de acordo com as especificações. 

Nesta fase, o vinho pode sofrer vários processos de alteração do aroma como por exemplo a 

adição de madeiras, mistura de vinhos de castas diferentes, entre outros (Rosado, 2013). 
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 Engarrafamento, rotulagem e acondicionamento 

Muitos problemas do vinho podem ser evitados por meio de um engarrafamento adequado. 

Durante esta etapa, é importante evitar a entrada de oxigénio no vinho, assim como de 

microrganismos, especialmente por contaminação através dos equipamentos de 

engarrafamento (OIV, 2017). O local de armazenamento deve apresentar uma humidade 

relativa de aproximadamente 70% e deve ser isento de cheiros desagradáveis, uma vez que as 

rolhas fixam odores. A cor das garrafas deve ser preferencialmente escura, verde ou castanha, 

de modo a impedir que a incidência de luz possa exercer uma ação negativa sobre a 

estabilidade do vinho (Machado, 2015). 

A rotulagem é feita por uma máquina automática. O rótulo deve incluir, pelo menos, as 

seguintes informações: nome da empresa, data de colheita, local de engarrafamento, 

alérgenos, volume, nível de álcool expresso em % vol., a AOC. Todas as áreas de 

armazenamento deverão ser caracterizadas por locais secos e limpos, bem como constituídos 

por uma identificação do produto destinado à venda (OIV, 2017).  

 2.2. Sulfitação do mosto 

Trata-se de uma operação imprescindível na vinificação e durante a conservação e evolução 

dos vinhos. Ao contrário dos vinhos tintos, que se encontram normalmente protegidos de 

oxidações pelos compostos fenólicos, os vinhos brancos necessitam do recurso a agentes 

externos que evitem a ação nefasta do oxigénio do ar (Vale, 1997). O dióxido de enxofre, 

também conhecido por anidrido sulfuroso ou SO2 existe naturalmente nos vinhos através do 

metabolismo das leveduras, em concentrações inferiores a 10 mg/dm3 (todavia pode exceder 

os 30 mg/dm3 em alguns casos) (Ribéreau-Gayon et al., 2006).  

Em elevadas concentrações, este composto pode ter efeitos negativos na qualidade 

organolética do vinho e até mesmo efeitos tóxicos para a saúde humana. No entanto, em 

pequenas quantidades é um aditivo muito usado, pelo facto de apresentar um conjunto de 

propriedades que nenhuma outra substância reúne em grau tão elevado, ação dissolvente, ação 

antioxidante, ação antidiastásica e ação anti-sética (Rosado, 2013). A ação dissolvente do SO2 

exerce-se sobre as partes sólidas do cacho- engaço e películas- conduzindo a uma maior 

extração dos constituintes das células vegetais respetivas. Quanto à ação antioxidante, pelo 

facto da facilidade com que ele próprio é oxidado e do bloqueamento dos sistemas 

enzimáticos oxidativos, protege alguns constituintes dos mostos e vinhos facilmente 
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oxidáveis, como os polifenóis. Ação antidiastásica traduz-se na inibição ou destruição de 

algumas enzimas, como a tirosinase e a lacase. Em relação à ação anti-sética esta é uma das 

propriedades mais importantes do SO2, pois manifesta um alto poder anti-bacteriano e, em 

menor grau, uma ação sobre as leveduras. O SO2 é, deste modo, o conservante por excelências 

de mostos e vinhos (Cardoso, 2007), quer pelo facto dos vinhos não se conservarem por si só, 

quer pelas condições adversas que o vinho encontra até chegar ao consumidor final, durante o 

processo de comercialização (Machado, 2004).  

Este composto encontra-se nos vinhos em duas frações principais, na fração livre (responsável 

pela ação antimicrobiana) e na fração combinada (quantidade de SO2 que está associado aos 

compostos do vinho), do qual a soma de ambas resulta na quantidade de SO2 total. De acordo 

com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (2012), esta fração encontra-se 

presente nos vinhos e mostos nas formas: molecular (H2SO3), bissulfito (HSO3-) e sulfito 

(SO32-).  

Em relação às doses de aplicação em mostos, estas dependem essencialmente do estado 

sanitário da uva, pH do mosto e do vinho, nível de higiene da adega e técnica de aplicação 

(Cardoso, 2007).  

 2.3. Adição de coadjuvantes de clarificação 

Os coadjuvantes de clarificação desempenham um papel essencial no aumento das interações 

eletrostáticas. Todavia, a escolha dos tipos e quantidades de coadjuvantes depende 

exclusivamente dos objetivos técnicos (nível de limpidez e estabilidade desejados), 

características do mosto e as propriedades dos coadjuvantes em si. Relativamente à 

quantidade de coadjuvantes, este parâmetro irá ter uma grande influência no processo de 

flotação, nomeadamente na velocidade de flotação, turbidez final, volume de borra e no 

tamanho dos agregados de partículas (Sindou et al.,2008).  

Os objetivos associados ao uso de coadjuvantes na flotação traduzem-se pela criação de 

flóculos capazes de englobar ou aderir o gás de flotação, aumento da velocidade e eficácia de 

separação do sistema, modificação não só da composição mas também das características do 

mosto segundo premissas do técnico e a obtenção do efeito clarificante desejado (Bizaj, 

2013).  
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O rendimento da flotação está dependente do resultado da agregação dos coadjuvantes de 

flotação com as partículas. Isto é, caso o agregado seja muito pequeno, a agregação não 

ocorrerá corretamente, o que irá levar a um processo de flotação com um rendimento bastante 

fraco. Em contrapartida, se o agregado for demasiado grande, este não conseguirá atingir a 

superfície, devido ao peso corpóreo e ao facto destes bloquearem a fase de diminuição da 

turbidez, ao agirem como um líquido, impedindo o aumento da claridade do fundo e o fluxo 

dos agregados (Wine Ingredients News, 2009).  

A flutuabilidade das partículas em suspensão no mosto é significativamente melhorada pela 

adição de agentes específicos de clarificação (Tabela 1), como é o caso da sílica, gelatina, 

bentonite e a adição prévia de enzimas pectolíticas, que englobam as partículas, formando 

complexos de menor polaridade reduzindo a viscosidade do mosto (Ferrarini et al., 1992; 

Davin et al., 1993 citado por Boulton et al., 1995).  

As enzimas são catalisadores biológicos, que quando adicionados ao mosto rompem com as 

pectinas, diminuindo a viscosidade do mosto e permitindo uma velocidade de sedimentação 

mais rápida dos elementos sólidos em suspensão. Para além disto, são usadas com o intuito de 

diminuir a ação mecânica e produzir vinho com um melhor perfil aromático e de cor, uma 

maturação mais rápida assim como uma filtração confiável e eficiente com o intuito de 

preservar a qualidade. O uso destas é fundamental para a otimização do processo de flotação, 

com o intuito de aumentar a velocidade e a eficiência da separação e consequentemente 

reduzir o tempo de flotação e aumentar os rendimentos (Brás, 2016).  

As doses a aplicar devem ser em função das características físico-químicas dos mostos assim 

como das técnicas de extração, da temperatura no qual influencia os tempos de contacto, e por 

último do teor em SO2 livre (Meireles, 2013). 
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Tabela 1 - Caracterização dos diferentes aditivos, respetivas doses e funções desempenhadas pelos mesmos 

(Adaptado de Ribéreau-Gayon et al., 2006). 

Tipo de aditivo 
Dose de utilização  

g/hl de mosto 
Função 

Gelatina 3 a 10  Aumenta as interações electrostáticas; 

 Tornar o vinho mais macio ou mais fino; 

 Proporciona à bolha uma boa adesão, maior 

resistência à rutura; 

 Flutua a bentonite, a relação gelatina-bentonite 

atua na velocidade de flotação e no tamanho dos 

agregados. 

Bentonite 20 a 40  Trata e previne a casse proteica e cúprica; 

 Contribui para a coesão dos agregados; 

 Facilita a transfega com proteínas; 

Sílica gel 10 a 30  Evita a clarificação das frações de gelatina que 

ainda não foram floculadas pela bentonite. 

Cola de peixe 1,0 a 2,5  Dá mais brilho; 

 Exige menos taninos para a sua coagulação; 

 Clarifica melhor do que a gelatina em doses mais 

baixas. 

 

Em relação à gelatina, esta é uma molécula com uma carga positiva que por interação 

eletrostática reage com as pectinas (carga negativa), este facto está intimamente ligado com o 

nível de hidrólise, e portanto da atividade da gelatina. Posto isto, uma alta hidrolisação conduz 

a uma baixa carga elétrica enquanto uma baixa hidrolisação gera uma alta carga elétrica. 

Deste modo, quanto maior a hidrolisação menor será o ponto isoelétrico, ou seja, o valor de 

pH a que um colóide inverte o sentido da carga elétrica (Pioltine, 2015).  

No que diz respeito à bentonite, esta envolve o flóculo juntamente com microbolhas de gás 

criando assim uma camada impermeável que facilita as flutuações das partículas sólidas 

(Chorniak, 2007).  

Posto isto, a combinação dos diferentes tipos e quantidades de coadjuvantes a utilizar 

encontra-se dependente de diferentes variáveis, contudo qualquer combinação deve sempre ter 

em atenção uma melhoria das performances do sistema (Seppalla et al., 2016). Desta forma, 

os objetivos associados à aplicação de coadjuvantes de flotação traduzem-se pela formação de 

bolhas capazes de englobar ou aderir o gás da flotação, capacidade de aumentar a velocidade 

e eficácia de separação do sistema, modificação da composição e características do mosto e 
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obtenção do efeito clarificante desejado. É de salientar que cada agente tem vantagens e 

desvantagens em relação ao sabor do vinho, custo e perda, devido à produção excessiva de 

borras (Sanborn, 2008). 

 2.4. Despectinização do mosto 

O processo de flotação é antecedido pela despectinização, etapa de elevada importância no 

processo de clarificação do mosto. O facto de haverem componentes da uva que se mantêm 

em suspensão pela ação de substâncias coloidais, faz com que surjam turvações nos mostos, 

tornando deste modo difícil e demorada a clarificação espontânea. Uma das formas para se 

evitarem estas turvações é a adição de enzimas com o objetivo de diminuir as partículas em 

suspensão. É essencial para reduzir a viscosidade e permitir a migração das partículas para a 

superfície, onde serão eliminadas (Reis et al., 2014).  

Em mostos ácidos, as proteínas com carga positiva são rodeadas por parte das pectinas, uma 

vez que estes polissacarídeos possuem carga negativa. Posto isto, as partículas que se 

encontram em suspensão estabilizam a turbidez, através de forças de repulsão (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4- Formação dos agregados sólidos através da interação eletrostática. (Wine, Ingredients News, 2009). 
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Em relação ao conteúdo em polissacárido péctico, este depende do estado de maturação e das 

condições sanitárias das uvas, das condições de vinificação utilizadas, bem como da casta. 

Certas castas, como a Moscatel possuem um maior teor de pectinas. Nestes casos, o tempo 

mínimo requerido para a despectinização é entre duas a três horas, dependendo do volume de 

enzima e da temperatura do mosto (Howell, 2016).  

Para análise das pectinas no mosto, é usado o teste de pectina, que tem como objetivo avaliar 

a presença ou ausência de pectinas para que se possa prosseguir com a flotação, caso o teste 

seja negativo (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da observação da figura 5, conclui-se que no primeiro e segundo tubos as pectinas 

decantaram no fundo, a enzima atuou e o mosto está despectinizado. Relativamente ao 

terceiro tubo o objetivo foi claramente alcançado em que o teste de pectina deu negativo e 

observa-se um vinho completamente límpido. Por último, no quarto tubo observa-se turvação, 

ou seja, conclui-se que a enzima não atuou, recomenda-se a adição de mais enzima.  

No caso de as uvas estarem contaminadas pela Botrytis cinerea1, o mosto deve ser tratado 

com uma preparação enzimática de pectinase e betaglucanase numa dose de cerca de 2 a 5 

g/hl de mosto (Pengbo et al., 2016).          

                                                             
1 É um fungo que dá origem à podridão cinzenta, comporta-se como parasita de numerosos hospedeiros ou como saprófita sobre detritos 

vegetais húmidos em decomposição no solo. Hiberna nas varas da videira, como escleroto ou micélio. É uma doença potenciada em 

condições de elevada pluviosidade e humidade.  

Figura 5 - Ensaio de despectinização. Tubo 3RS 5 ml.HL 
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Note-se ainda que, é vital deixar a enzima tempo suficiente para reagir, antes de ser 

adicionado algum aditivo para a flotação, uma vez que estes produtos absorverão as proteínas 

e irão inativar as enzimas 

A podridão cinzenta é uma doença que causa não só elevados prejuízos durante a maturação, 

mas também pode afetar a qualidade e o envelhecimento do vinho, com sabor desagradável e 

uma maior exigência na correção dos mostos (Amaro, 1989). 

Há vários meios de proteção, mas tendo em conta as dificuldades em garantir a eficácia e a 

viabilidade da luta química contra esta podridão, é dada particular importância à utilização, 

mais ampla possível, da luta cultural para diminuir o risco da ocorrência desta doença. A luta 

cultural tem presente a epidemiologia da podridão cinzenta e os fatores de nocividade, devem 

ter em conta os métodos culturais que reduzam o risco dos ataques. Como em novas 

plantações, o uso de material vegetativo são e certificado, ponderar cuidadosamente a escolha 

das castas, e em vinhas já estabelecidas, promover a melhor drenagem possível. Para além 

disto, devem ser adotadas medidas que reduzam o excessivo vigor e desenvolvimento 

vegetativo, racionalizando as podas, reduzindo as adubações azotadas e optar pelo 

enrelvamento sempre que possível (Amaro et al., 1995).  
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3. Clarificação do mosto 

 3.1. Noção de limpidez 

A limpidez de um vinho é uma das principais particularidades que o consumidor tem como 

exigência, pois independentemente do sabor ser o correto, o facto de o vinho exibir como 

característica a turbidez ou depósito, é uma alteração que lhe desagrada. As partículas 

presentes em suspensão para além de interferirem na degustação, são sinal de uma alteração 

na conservação, uma possível casse química ou ainda uma alteração microbiana 

(Peynaud,1993). Portanto, não basta que um vinho tenha qualidade, é essencial que esteja 

límpido e sem depósito, pois se um mosto apresenta uma elevada concentração de sólidos em 

suspensão, o vinho produzido apresentará uma baixa qualidade. Para vinhos brancos em 

garrafas transparentes a exigência é ainda maior, uma vez que se vê o mínimo depósito 

quando se agita a garrafa (Ribéreau-Gayon et al., 1976).  

A limpidez deve ser uma qualidade permanente, independentemente das condições de 

temperatura, arejamento, e iluminação às quais seja submetido durante o processo de 

clarificação (Burin, 2014). 

 3.2. Sedimentação das partículas em suspensão   

Após a saída da cuba de fermentação, o vinho contém em suspensão inúmeras partículas, as 

quais são responsáveis pela turvação ou aparecimento de possíveis maus odores, 

nomeadamente os colóides, cuja eliminação é necessária para obter a clarificação e 

estabilização desejadas (Navarre, 1997 citado por Machado, 2004). A razão pela qual um 

vinho fica turvo, é devido ao raio de luz que o atravessa encontrar partículas que diminuem a 

sua intensidade e que difundem a sua luz, produzindo assim uma impressão de névoa. Sendo 

este fenómeno ótico conhecido como efeito Tyndall, em que estas partículas desviam a luz do 

seu caminho normal (Ribéreau-Gayon et al., 2006).  

A turvação de um mosto tem como variação 200 a 400 NTU (Unidades Nefelométricas de 

Turbidez), sendo que maior ou igual a 300 NTU é considerado muito turvo, entre 50 a 300 

NTU apresenta uma turbidez média e menor que 50 é tido como extremamente limpo, ou seja, 

é recomendado clarificar o mosto para um nível de turvação de cerca de 200 NTU (Feuillat, 

1995 citado por Monteiro, 2000). Com vista a reduzir a turbidez na sua totalidade para os 

níveis pretendidos onde o mosto é considerado límpido, deverão ser tidas em consideração 
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quer as propriedades, quer a distribuição dos sólidos suspensos. De modo a que se possa 

determinar a capacidade destes serem removidos, assim como de estudar a composição do 

mosto (polissacáridos, proteínas, pH e compostos fenólicos) e portanto determinar-se o 

melhor método para a clarificação. A redução dos sólidos em suspensão modera a cinética das 

fermentações através da diminuição da temperatura e do arejamento, influenciando assim a 

atividade metabólica das leveduras (Oliveira, 2014).  

Muitos dos fenómenos respeitantes à limpidez dos vinhos e à sua clarificação baseiam-se na 

noção de carga elétrica das partículas, pois atuam sobre a turbidez do mosto. Constata-se que 

a maior parte das substâncias em suspensão no vinho e nas paredes dos recipientes em que 

está contido estão negativamente carregadas como é o caso dos taninos condensados, das 

matérias corantes, das leveduras, bactérias, da bentonite, entre outras. Apenas as fibras de 

celulose utilizadas na filtração, as proteínas e as substâncias azotadas, responsáveis pelas 

turvações ou utilizadas nas colagens, têm uma carga elétrica positiva (Peynaud, 1993).  

A estabilidade de uma suspensão e de uma solução coloidal é precisamente devida à 

existência destas cargas que asseguram a repulsão das partículas, pois as partículas carregadas 

de electricidade da mesma espécie repelem-se. Caso esta carga se anule ou diminua, as 

partículas que já não estão submetidas a estas repulsões recíprocas aglomeram-se. Os 

movimentos internos do líquido põem-nas em contacto umas com as outras e sob o efeito da 

gravidade, têm tendência a descer para o fundo da cuba (Reynier, 2004). 

De acordo com Peynaud (1993), um fator importante que comanda os fenómenos de 

clarificação é a presença ou não de colóides protetores, obtidos pelo processo de extração das 

películas por meios mecânicos durante a vinificação, levando à solubilização de componentes 

nas paredes no qual se precipitam numa extensão variável durante o envelhecimento, como é 

o caso dos polissacarídeos e o glucano. Quando intervêm sobre as partículas coloidais de 

menor tamanho, estes colóides estabilizam a limpidez, porém, quando as partículas são 

maiores e turvam o vinho, é a turvação que se torna mais estável e a clarificação mais 

dificultada (Meireles, 2013).  

Todavia, será sempre necessário que algumas partículas se encontrem em suspensão para a 

fermentação e produção de ésteres, já que, se a clarificação for exagerada, a fermentação terá 

imensa dificuldade em ocorrer devido à influência que os ésteres possuem na composição 
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aromática dos vinhos, originando vinhos aromaticamente pobres e pouco acentuados 

(Oliveira, 2014).  

Este processo pode ser descrito pelas leis de movimento de sólidos num fluido. A expressão 

que descreve a velocidade máxima de sedimentação é dada pela lei de Stokes, 

 𝑉 = 𝑘 ∗ ∆𝐴 ∗ 𝑔 ∗
𝑑2

18 𝜇
 

Em que “V” corresponde à velocidade de sedimentação, “k” é a constante de 

proporcionalidade, “ ∆𝐴“ é a diferença entre as massas volúmicas do mosto e as borras, “g” à 

aceleração da gravidade, “d” ao diâmetro das partículas e "𝜇" corresponde à viscosidade do 

mosto (Cardoso, 2007).  

Com o diâmetro das partículas, a velocidade de sedimentação aumenta. Isto significa que as 

borras grosseiras sedimentarão mais rapidamente do que as de dimensão média e estas mais 

rapidamente que as finas. No final do processo teremos, pois, uma estratificação das borras, 

de acordo com as suas dimensões (Ribéreau-Gayon et al., 2006). 

A velocidade de sedimentação é inversamente proporcional à viscosidade do mosto. Como 

esta varia de forma inversa à temperatura, conclui-se que quanto mais baixa for a temperatura 

do mosto mais lenta será a sedimentação e vice-versa (Cardoso, 2007).  

 3.3. Importância da clarificação 

A contribuição da clarificação para o sucesso do produto final, encontra-se diretamente 

associada às operações, que quando não devidamente conduzidas podem anular as vantagens 

proporcionadas por este método (Marchal et al., 2002). Sucintamente, esta etapa é a que 

possibilita a redução da turbidez e o aumento da estabilidade microbiana do produto final, 

dado que, as concentrações residuais de açúcar podem vir a possibilitar a proliferação 

microbiana de Saccharomyces cerevisiae, Brettanomyces bruxellensis ou de outros 

microorganismos de deterioração do vinho. Uma vez que as populações destes organismos 

podem persistir nas adegas, independentemente dos regimes de limpeza e / ou sanitização 

(Storgards et al., 2006 citado por Buffon et al., 2014). 

No que diz respeito aos vinhos tintos, estes tornam-se claros e estáveis sem qualquer tipo de 

tratamento adicional durante o envelhecimento, já os brancos e rosés na maior parte das vezes 
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requerem tratamentos específicos antes de clarificarem e estabilizarem (Chorniak, 2007). Na 

obtenção de vinhos brancos e rosés, é de extrema importância o modo como se desenrola todo 

o processo produtivo até alcançar mostos límpidos e prontos a fermentar. Grande parte destes 

vinhos atualmente produzidos são vinificados segundo o processo “bica aberta”, onde a 

fermentação é antecedida por diferentes operações, com vista à separação do mosto das partes 

sólidas da uva (Burin, 2014). 

Segundo Ribéreau-Gayon et al., (1976), a quantidade de borras no mosto depende da casta, do 

estado de maturação, do estado fitossanitário e fundamentalmente das condições de 

processamento da uva.  

Da elaboração da uva, provém os resíduos das partes sólidas, que transmitem ao vinho 

elementos que podem ser úteis ou prejudiciais, e que se distribuem na uva de acordo com a 

Tabela 2.  

Tabela 2 – Distribuição dos vários compostos na uva (Burin, 2014). 
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Engaço  (+) - - - +++ +++  (++)  

Grainha  - - - - +++ +++   +++ 

Película +++ + +++ + - ++ ++ +++ +++  

Polpa + +++ + +++ +++ + + ++ (++)  

 

Por conseguinte, a clarificação é um processo que visa a remoção das substâncias que 

produzem sabores indesejáveis e permite um maior rendimento fermentativo (Burin, 2014). 

Para além disto, esta operação favorece também a capacidade aromática do vinho, com base 

na diminuição da produção de álcoois superiores e no aumento da concentração de ésteres 

(Tschiersch et al., 2010; Ficagna et al., 2016).  
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A clarificação requer um período de tempo maior já que, para que se possa promover a 

estabilidade do vinho, são necessários fatores externos, como a temperatura e a adição de 

agentes clarificantes. Outro parâmetro de extrema importância encontra-se relacionado com a 

ênfase de detalhes como a dose de SO2, pois retarda a fermentação alcoólica e facilita a 

sedimentação das borras, assim como a temperatura de clarificação que atrasa de igual forma 

a fermentação alcoólica e a adição enzimática que quebram as cadeias de peptídeos e 

diminuem a viscosidade do mosto (Burin, 2014).  

Com a finalidade de simplificar a operação de clarificação dos mostos de modo a originar um 

vinho de qualidade, existem vários fatores a ter em conta, como o tipo de vindima e as 

diversas combinações das operações de esmagamento e prensagem, que devem obedecer aos 

mínimos tratamentos e manipulações possíveis da uva (Sindou, 2008).  

A prensagem deve ser feita de forma suave da uva inteira a fim de originar mostos com baixos 

teores de sólidos em suspensão, assim como de compostos fenólicos (Peynaud, 1993). 

No que diz respeito ao esmagamento, este deve ser efetuado por meio de esmagadores de 

rolos ou de desengaçadores-esmagadores, ou seja, primeiramente desengaçar e depois 

esmagar. No caso de adegas com grandes dimensões que pretendam cadeias contínuas de 

trabalho, a opção poderá passar por desengaçar-esmagar e imediatamente esgotar-prensar, e, 

se praticável, aproximar espacialmente estas operações, de modo a reduzir os tempos de 

contacto sólido-líquido (Oliveira, 2014). 

Ribéreau-Gayon et al., (2006) concluíram que a quantidade de borra de um mosto é um bom 

indicador sobre a qualidade do equipamento, que em bastantes casos poderia ser tecnicamente 

melhorado. Por este motivo, a escolha do equipamento deve ser uma decisão racional, tendo 

em conta não só as características específicas do mesmo, mas também pela adequação aos 

diversos tempos de processamento da uva na adega.  

Posto isto, o controlo da granulometria e a quantidade de borra, envolvem fatores físicos 

relacionados com a mecânica de fluidos, e variáveis como a temperatura e período de tempo. 

Para além disso, a clarificação provoca um decréscimo no teor em substâncias minerais do 

mosto, Ribéreau-Gayon et al., (1976) defendem que os teores em ferro dos vinhos, cujos 

mostos foram limpos, são sempre inferiores aos iniciais quer sejam provenientes da uva em si 

ou não, como por exemplo os que derivam da utilização fungicida.  
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A influência negativa dos compostos fenólicos sobre a qualidade dos vinhos brancos é 

reconhecida por um grande número de autores. A tentativa de limitar o teor destas substâncias 

nos vinhos, passa por intervenções que vão desde a escolha das castas, à condução das 

fermentações assim como à clarificação dos mostos.  

A redução do teor destes compostos origina uma diminuição da cor no vinho, bem como um 

aumento da estabilidade face a processos de oxidação onde estão envolvidas reações de 

oxidação dos polifenóis, que conduzem a alterações de cor, aroma e de limpidez (Burin, 

2014).  

O acastanhamento dos vinhos brancos está relacionado com o conteúdo em apenas uma das 

duas subfamílias dos polifenóis - os flavonóides (catequinas e proantocianidinas), presentes 

nas partes sólidas da uva (grainhas, engaço, película) (Bonaga et al., 1990).  

A imposição de processos eficazes na clarificação deve-se às necessidades de utilização 

imediata dos vinhos e da aplicação cada vez mais generalizada dos recipientes vinários de 

grande capacidade. Tendo como o objetivo comum, promover e conservar a limpidez assim 

como evitar desvios durante a evolução natural dos vinhos (Burin, 2014). 

De acordo com Peynaud (1993), é importante referir que a clarificação modifica a facilidade 

da fermentação do mosto, dado que as borras ligeiras eliminadas são ricas em elementos 

bióticos indispensáveis às leveduras (substâncias azotadas, vitaminas entre outros), como 

também lhes auxiliam durante a fermentação, como é o caso das pectinas. Uma clarificação 

demasiado “extensa” dificulta o fim da fermentação com risco de permanecerem açúcares por 

transformar, podendo assim as leveduras formar mais produtos secundários, sendo necessária 

a adição de fatores de crescimento de forma a prosseguir com a fermentação.   

A acumulação de acetil-CoA é dada quando as necessidades energéticas estão satisfeitas, este 

acumula e inibe a sua própria síntese a partir do piruvato, para além disto, pode também levar 

a um aumento das concentrações dos seus percursores, ácido acético e pirúvico. O que leva a 

crer, que, exageradas clarificações dos mostos se reflitam negativamente na qualidade dos 

vinhos, pelo aumento da acidez volátil (Reynier, 2004).  
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4. Métodos de clarificação do mosto 

O critério de escolha para os processos de clarificação, realiza-se de acordo com os tempos de 

operação, custos de instalação e manutenção, bem como pelo grau de clarificação obtido. É 

evidente, que a opção é feita de acordo com os equipamentos já existentes, disponibilidades 

financeiras, tipos de uvas e a qualidade dos vinhos. 

 4.1. Colagem 

Esta operação consiste na junção de um produto capaz de flocular e sedimentar um mosto, 

arrastando as partículas em suspensão, e por sua vez clarificando-o (Peynaud, 1993; 

Called,1994). A colagem dos mostos para além de ter uma ação clarificante possui uma ação 

estabilizante, ao remover as partículas em suspensão responsáveis pela presença de turvações 

e precipitações. Para além disto, atua como complemento no tratamento de doenças, 

conduzindo as impurezas, bactérias ou as substâncias albuminóides de que estas se 

alimentam. Adicionalmente, permite o amaciamento do vinho pela precipitação de 

substâncias que o tornam adstringente ao paladar (Sanborn, 2008). Outrora, utilizavam-se 

produtos naturais como leite, clara de ovo e sangue, sendo esta prática de longa data. 

Atualmente, as colas mais utilizadas, são a gelatina, albumina, caseína e a bentonite, um 

mineral (Simões, 2014). 

Alguns dos fatores que influenciam a colagem são o pH, o arejamento, a temperatura, os 

colóides protetores, a homogeneização da mistura do vinho – gás carbónico, teor em taninos, 

presença de catiões, loteamento dos vinhos e o tipo e dose de cola (Fradique, 2001). Num 

vinho branco, ao juntar uma solução de cola, como por exemplo uma solução límpida de 

gelatina, observa-se após alguns minutos o aparecimento de uma turvação que se intensifica 

ao longo do tempo, e que posteriormente surge em bolhas que aumentam de tamanho e 

sedimentam-se lentamente, deixando o vinho mais ou menos claro (Peynaud, 1993).  

Para as colas proteicas o aumento do pH do mosto provoca uma floculação mais rápida e uma 

melhor clarificação dado que, uma diminuição do pH contribui para uma sobrecolagem, mas 

não só, a probabilidade deste fenómeno ocorrer é maior com temperaturas mais altas, 

provocando dificuldades na floculação e consequentemente, na clarificação (Carvalheira, 

2016). O ponto isoelétrico dos taninos varia entre 2,0-2,5, ao pH normal do vinho, o qual é 

superior a 2,5, os taninos têm carga elétrica negativa, supondo que o pH fique abaixo do ponto 
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isoelétrico dos taninos, estes inverteriam o sentido da carga elétrica e perderiam a capacidade 

de ligação do tanino a clarificantes eletropositivos. De onde se conclui, que para valores de 

pH muito baixos, os clarificantes de carga positiva não floculam por ligação ao tanino 

(Cailled, 1994), ao contrário do que se verifica em clarificantes de carga elétrica negativa, 

como é o caso da bentonite, assim, quanto maior for a acidez e menor teor em taninos, melhor 

será a clarificação (Ribéreau-Gayon et al., 1976). A quantidade de taninos removida aumenta 

com o pH do vinho, quantidade de cola empregue, presença de catiões - em especial o 𝐹𝑒3+- 

e as baixas temperaturas. A colagem provoca uma diminuição de frações de taninos mais 

polimerizados, que são mais reativos e mais adstringentes. Assim, este processo promove 

vinhos mais macios e harmoniosos (Cardoso, 2007). 

A presença de colóides protetores como as pectinas e outros polissacáridos dificultam a 

clarificação por colagem, ao opor-se ao encontro de colóides que devem flocular, sendo 

nesses casos necessário efetuar ensaios com diferentes colas e doses ou utilizar enzimas 

específicas de acordo com a clarificação pretendida (Rodrigues, 2012). 

O loteamento dos vinhos deve ser feito antes da colagem, pois a junção de vinhos 

perfeitamente límpidos e estabilizados, pode provocar um desequilíbrio na composição 

coloidal e no aparecimento de turvações (Cailled, 1994). Segundo este mesmo autor, não 

existe nenhuma cola “standard”, por esse motivo é necessário efetuar uma simples 

comparação de diferentes colas em laboratório, através de ensaios de colagem, para 

determinar o clarificante que mais se adequa ao vinho. 

  4.1.1. Tratamento do mosto com bentonite 

A bentonite apresenta-se sob a forma de um pó, gorduroso ao tato, ou ainda sob a forma de 

granulado. É uma substância mineral natural da família das argilas, um silicato de alumínio 

hidratado, constituído por montemorilonite. É uma argila que incha consideravelmente e fixa 

até dez vezes o seu peso de água, o que permite preparar pastas gelatinosas. A sua 

característica coloidal e a carga eletronegativa das suas partículas conferem-lhe um forte 

poder adsorvente. São as propriedades de adsorção e floculação da bentonite que se 

aproveitam para o tratamento dos vinhos (Peynaud,1993). 

Existem vários tipos de bentonite, as sódicas e as cálcicas, mas nem todas são convenientes 

para o uso enológico, pois algumas são grosseiras e transmitiriam sabores desagradáveis ao 

vinho (Peynaud,1993). De acordo com este mesmo autor, as mais utilizadas enologicamente 
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são as sódicas, pois são ativadas pelo carbonato de sódio e têm uma reação alcalina, já as 

cálcidas não flutuantes são menos ativas e pouco recomendáveis.  

O tratamento com a bentonite é um remédio específico da casse proteica e a base da 

estabilização da limpidez dos vinhos brancos (Muhlack, 2006). A aplicação deste produto aos 

mostos de uvas brancas é um processo eficaz na remoção das proteínas termoinstáveis do 

vinho, originando vinhos mais pobres em colóides totais assim como mais filtráveis e 

límpidos. Visto que as macromoléculas destas proteínas estão carregadas de eletricidade 

positiva, e a bentonite com carga negativa, fixa-as por um fenómeno de atração, de adsorção, 

permitindo a sua eliminação (Catarino et al., 2008).  

Para além disto, a bentonite confere ao mosto um decréscimo no teor de glucanos 

provenientes de uvas brancas atacadas por podridão cinzenta, e ao vinho tratado uma melhor 

resistência à casse cúprica (Caldeira e Belchior, 1990 citado por Monteiro, 2000). 

Adicionalmente, os vinhos colados com bentonite ficam límpidos com o frio e não criam 

depósito em garrafa (Peynaud, 1993). 

 4.2. Decantação estática 

A decantação estática, também denominada de sedimentação natural é a forma mais simples 

de clarificação de mostos, esta consiste na queda progressiva das partículas em suspensão sob 

o efeito da gravidade. Relativamente ao tempo necessário para que este processo fique 

completo, corresponderá ao período em que as partículas de menor dimensão necessitam para 

se depositarem no fundo da cuba. Um fator de grande influência nesta deposição é a interação 

entre as partículas, uma vez que, quanto maior for, maior será a capacidade das mesmas se 

agregarem e consequentemente, será menor o tempo de deposição no fundo. Este processo é 

influenciado por fatores como, a riqueza em colóides protetores, a viscosidade do fluido e a 

diferença de densidade deste e da partícula (Boulton et al.,1996, citado por Meireles, 2013).  

A viscosidade do mosto pode ser rapidamente reduzida através do complemento enzimático - 

as pectinases - promovendo uma hidrólise de pectinas, alcançando deste modo uma maior 

rapidez e eficácia na deposição das partículas que se encontram em suspensão no mosto. Esta 

etapa está igualmente dependente do tamanho da cuba, pois quanto mais pequena e quanto 

menor for a altura da queda, melhor será a execução deste processo (Oliveira, 2014).  
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A temperatura a que o mosto deve ser arrefecido é entre 5-10ºC antes da sedimentação, de 

forma a impedir o arranque da fermentação e limitar a oxidação. A presença de polímeros 

coloidais, tais como polissacáridos e proteínas que transportam uma carga ligeiramente 

positiva no pH do mosto, pode ser uma grande influência sobre as forças inter-partículas, 

podendo apresentar-se como uma razão imprescindível pela qual essa variação existe na 

capacidade de sedimentação de diferentes mostos (Boulton et al.,1996, citado por Meireles, 

2013). Para além do mais, este método pode ser melhorado através de processos de colagem 

como a utilização de bentonite, caseínas entre outros (Ribéreau-Gayon et al., 1976). 

 4.3. Filtração 

Esta é uma técnica que proporciona a separação das partículas de maior tamanho, as quais se 

encontram em suspensão no mosto, por meio da passagem por uma superfície porosa 

constituinte da camada filtrante destinada a reter as partículas sólidas (Rebelo, 2005). Os 

materiais que são usados para a filtração, são caracterizados pela sua porosidade e 

permeabilidade. A porosidade corresponde à proporção de espaço vazio dos materiais porosos 

e a permeabilidade de um material filtrante, refere-se à capacidade de filtrar os vinhos 

(Pioltine, 2005).  

O rendimento de um filtro resulta do volume por unidade de tempo e diminui à medida que as 

impurezas se vão depositando na camada filtrante, originando o seu bloqueamento 

progressivo ou colmatagem (Buffon, 2014). Os diferentes suportes filtrantes são aparelhados 

em dispositivos apropriados para tornarem realizável a operação de filtração. São distinguidos 

vários tipos de filtração - por terras diatomáceas, por placas de celulose ou cartuchos 

lenticulares, por membranas, ou por filtração tangencial sobre membrana mineral ou orgânica 

-. No entanto, para que a operação seja rentável é necessário recorrer ao uso de filtros de 

grande rendimento e não aos habitualmente usados em vinhos, o que torna os custos muito 

elevados (Moutounet, 2002).  
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 4.4. Centrifugação 

É uma operação que permite a separação dos sólidos em suspensão, por decantação acelerada, 

devido à força centrífuga (Fellows, 2006). No caso do vinho turvo, esta força realiza em 

alguns instantes a sedimentação das suspensões inertes ou microbianas. Este fenómeno é 

explicado pelo facto de, no interior da centrífuga a ação da gravidade ser substituída pela 

força centrífuga (Madrid, 1987). O uso de centrífugas aumenta a força que atua sobre o centro 

de gravidade das partículas, facilitando assim a separação e diminuindo o tempo de 

permanência. A força atua radialmente a partir do centro de rotação determinado e apenas é 

sentida pelo objeto em movimento circular (Oliveira, 2014).  

Os clarificadores centrífugos dividem-se em dois grupos: as centrífugas de tubo (basculantes 

ou angulares) e as centrífugas de tambor (tubular, cilíndrico e de câmaras). Ambas são 

contínuas relativamente ao líquido, mas descontínuas quanto aos sólidos. Em condições 

normais de funcionamento todos os dados apontam para níveis de eliminação de sólidos em 

suspensão até 1%, muitas vezes insuficientes para a elaboração de vinhos com qualidade 

(Lima, 2004). Os elevados valores de aquisição das mais recentes centrífugas assim como a 

alta e sensível tecnologia, são apontados como inconvenientes desta técnica. Por outro lado, 

apresenta limpeza rápida dos mostos logo a seguir ao escorrimento ou prensagem, tempos de 

operação mais baixos em comparação com as restantes alternativas, baixos custos de 

utilização e a polivalência de aplicação. (Amerine et al.,1972). 
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5. Teoria da Flotação 

Desde há dois mil anos, que a aplicação dos princípios da flotação ou flutuação para a 

separação e recolha dos sólidos em suspensão tem vindo a receber bastante atenção. 

Originalmente, o seu principal uso era na indústria da mineralização, sendo utilizada para 

extrair fragmentos de ouro e lama dos lagos ou para concentrar o chumbo contido em baixa 

percentagem no lodo (Giacomini, 1993; Fleet, 1993). A primeira aplicação industrial para 

clarificação do mosto de uva, foi iniciada nos anos oitenta na Itália, após descoberta, esta 

tecnologia espalhou-se por todo o mundo com particular incidência em sistemas contínuos. 

Complementariamente, o desenvolvimento de novos estudos sobre os agentes floculantes e 

uma seleção mais ampla de equipamentos disponíveis no mercado, causou um enorme 

impacto e possibilitou o uso desta técnica não só em grandes adegas, mas também em 

pequenas e médias (Buiani, 2012). Segundo Giacomini (1993), a flotação é um processo 

físico de separação sólido-gás, com base na adesão preferencial de algumas substâncias ao 

gás. Resumidamente consiste num processo onde são inseridas no mosto a clarificar, bolhas 

de um gás inerte, que devem ser suficientemente grandes para conseguir arrastar consigo até à 

superfície do mosto as partículas sólidas a eliminar (Boulton et al., 1995).  

As reduzidas bolhas de gás quando 

ligadas às partículas, criam uma força 

de adesão dentro do conjunto sólido-

gás formado, de densidade inferior à 

do líquido. Posto isto, uma vez 

compactadas e presentes na superfície, 

serão removidas (Figura 6). No que se 

refere às interações ocorridas entre as 

microbolhas de ar, de acordo com 

Edzwald (2010), existem quatro forças que afetam o comportamento destas em termos de 

coalescência: forças de London (atrativas), forças eletrostáticas (repulsivas), interações 

hidrofóbicas (atrativas) e repulsões hidrodinâmicas (repulsivas). Segundo o mesmo autor, 

estas forças podem ser descritas conceitualmente, porém, a sua quantificação é trabalhosa. 

  

Figura 6- Diagrama esquemático dos mecanismos de 

flotação na célula (Seppala et al., 2016). 
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Neste método, a distribuição do tamanho das partículas bem como o das bolhas, são variáveis 

físicas importantes e de grande impacto no processo, pois atuam diretamente na eficiência de 

captura das partículas e no holdup de ar (fração de gás na mistura gás-líquido). Desta forma, a 

distribuição do tamanho das partículas exige que se disponha de uma faixa de tamanho de 

bolhas que maximize a captura das mesmas (Rodrigues, 2004 citado por Reis et al., 2014). 

Por esta razão, a caracterização destas bolhas tem atraído cada vez mais a atenção de vários 

pesquisadores (Englert, 2008). A tendência para uma partícula substituir a interface sólido-

líquido, numa solução aquosa, pela interface sólido-gás denomina-se de hidrofobicidade, ou 

seja, se uma superfície está completamente submersa em água, esta é hidrofílica dificultando a 

sua separação por flotação (Cosme, 2017).  

do poder molhante de um sólido por um líquido (Cosme, 2017). 

 Se (o sólido está totalmente envolvido pelo líquido sendo a aderência sólido-

gás impossível, ou seja, a partícula é de natureza hidrofílica, em que o ângulo de 

contacto é menor que 90º (Figura 7 (a)). 

 Se (a partícula a separar é de natureza hidrofóbica (Figura 7 (b)) neste caso 

o poder molhante do líquido pelo sólido será impossível, sendo o contacto sólido-gás 

óptimo (na prática), máximo é de 110º. 

 

 

  

Figura 7 - Representação de superfícies hidrofílicas (a) e de superfícies hidrofóbicas (b) (Cosme, 2017). 
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A flotação ocorre devido à diferença entre a massa volúmica dos sólidos e a do líquido no 

qual se encontram em suspensão. Se a massa específica (Mp/Vp) dos sólidos for superior à do 

líquido envolvente, as partículas sedimentam. Contudo, quando ocorre a agregação de uma 

bolha de gás a uma partícula, a sua massa (Mp) varia de forma desprezável, apesar do seu 

volume aparente (Vp+Vg) aumentar consideravelmente (Wajsfelner, 1989 citado por 

Monteiro, 2000). 

Para aplicação do sistema de flotação nos mostos de uva, é indispensável que as partículas 

possam aderir a um correspondente número de bolhas de gás (oxigénio, azoto ou a sua 

mistura). Outro método será através da utilização do anidrido carbónico recuperado das 

fermentações (sempre em mistura com o ar), cujas bolhas devem ser suficientemente grandes, 

para conseguir arrastar consigo até à superfície do mosto as substâncias constituintes da 

turvação (Giacomini, 1993 citado por Monteiro, 2000). O compacto manto de espuma que se 

formar será posteriormente retirado de modo contínuo por transbordamento e transferido para 

o filtro rotativo de vácuo. A natureza e a temperatura do gás são os dois componentes do qual 

depende o coeficiente de solubilidade (Daniel et al., 2016).  

5.1. Otimização do processo de flotação  

A flotação não poderá ser considerada um processo constante, dada a sua variação com a 

presença de fatores como o calor, a seca, a chuva e o stress que dificultam a separação dos 

sólidos. Como anteriormente mencionado, o sucesso deste processo é melhorado através do 

uso de coadjuvantes de floculação, que irão permitir que as partículas sólidas se agreguem 

numa bolha possibilitando uma melhor coagulação/floculação. De forma breve, os adjuvantes 

de floculação devem auxiliar na formação de flocos (floculação) que poderão assim ser 

transportados para as bolhas à superfície do mosto, esta etapa é fundamental no processo em 

estudo (Lansing, 2012). Os agentes de floculação associam-se com os colóides ou com as 

partículas do mosto, essencialmente através de ligações eletrostáticas. O trabalho de Marchal 

et al., (2003), sintetiza este princípio de flotação (Figura 8).  
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Dada a rápida separação dos sólidos do mosto, é assegurado que este fermente num estado de 

clarificação desejável, o que permite uma melhoria no aroma do futuro vinho. No caso do 

vinho branco, se ocorrer oxidação, pode suceder hiperoxidação, levando à polimerização e 

precipitação dos compostos fenólicos, permitindo uma maior estabilização cromática (Alireza, 

2013).  

A diminuição da viscosidade do mosto será o ponto de partida para otimizar o funcionamento 

do sistema. O mosto contém por si mesmo uma certa atividade enzimática, capaz de hidrolisar 

as pectinas presentes na fração coloidal. No entanto, esta atividade é relativamente lenta, 

particularmente nas vinificações de brancos onde o afastamento do mosto das partes sólidas 

em suspensão deverá acontecer em tempo mínimo (Cástino, 1992). 

  

Figura 8- Princípio da flotação (adaptado de Marchal et al, 2003). 
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Na figura abaixo apresentada (Figura 9), observa-se um ensaio de flotação com o respetivo 

resultado passado uma hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.1.1 Condições de operação  

Para garantir o sucesso da flotação, deverão ser respeitadas determinadas condições tais 

como, o estado sanitário da uva, a temperatura do mosto, o conteúdo sólido inicial, quebra de 

pectinas, homogeneização e pH do mosto e o uso de agentes de floculação adequados (Buiani, 

2012).  

No âmbito das diferentes técnicas de separação, a Botrytis cinerea destaca-se por ser um dos 

principais desafios para o êxito da flotação. Em particular, quando este fungo se desenvolve 

na uva, ocorre a produção de glucanos, os quais vão causar um aumento da viscosidade do 

mosto e consequentemente dificultar a separação das partículas sólidas. Tendo em conta 

diversos estudos anteriormente realizados, foi determinado que uma infeção acima dos 5% 

deve ser considerada como um limite para a otimização da flotação. Esta situação pode ser 

revertida com o uso de enzimas ß-glucanase pois são capazes de quebrar os glucanos 

juntamente com a enzima usada para a flotação (Sindou et al., 2008).  

  

Figura 9 - Ensaio de flotação com apresentação do resultado passado uma hora. (Enartis, 2018). 
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Outro fator que desempenha um papel de extrema 

importância neste método é a temperatura do mosto, dado 

que a sua influência não é linear, uma vez que a sua 

variação altera a massa volúmica do mosto assim como a 

viscosidade, refletindo-se em efeitos contraditórios sobre 

a velocidade de separação dada pela fórmula de Stokes. 

Em relação às temperaturas baixas, estas são responsáveis 

pelo aumento da viscosidade do mosto (Figura 10), 

podendo originar uma diminuição na separação das 

partículas apresentando uma baixa velocidade de flotação 

(Ficagna, e.; Zampiva, m.p.; Rossato, S..; Rombaldi, C., 

2016). Para além disto, estas temperaturas favorecem a 

floculação e sedimentação, contribuindo assim para uma 

boa clarificação (Carvalheira, 2016). Por outro lado, 

quanto às temperaturas elevadas, ao decrescer a solubilidade do gás, ocorre a promoção da 

ação enzimática, condicionando porém, os mecanismos de floculação. Além do mais, quanto 

mais alta for a temperatura maior será a probabilidade de ocorrer desnaturação da enzima, 

assim como haverá uma menor necessidade do uso de SO2 nesta fase de produção do vinho 

(Navarre, 2008). Por esta razão, os mostos destinados à flotação são frequentemente 

arrefecidos entre 12-15°C na saída da prensa, a fim de evitar que se inicie uma fermentação 

espontânea. Sob tais condições de temperatura, a atividade de preparações enzimáticas é 

visivelmente reduzida, logo, o tempo necessário para que realize uma despectinização 

completa é prolongado (Cocito, 1992). 

Em relação aos equipamentos utilizados, quando se refere aos particularmente violentos como 

as prensas verticais, são originadas grandes quantidades de sólidos pesados, não visíveis a 

olho nu apesar do facto de serem apresentadas amostras que contêm mosto. Quanto aos 

sólidos anteriormente mencionados, estes afetarão fortemente os desempenhos da flotação e o 

seu conteúdo é quase impossível de ser estimado (Figura 11). Neste caso, uma boa prática 

será o uso de um crivo rotativo com um diâmetro de 0,7 – 0,9 mm (Buiani, 2012).  

 

 

Figura 10- Temperatura do mosto 

(Buiani, 2012). 
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As frações de películas, grainhas e outros tecidos vegetais podem também bloquear as 

bombas doseadoras e causar danos graves à bomba peristáltica. Além do mais, esses sólidos 

ainda causarão um desequilíbrio nos agentes floculantes necessários, afetando todo o processo 

e por consequente impedir uma correta floculação (Edzwald, 2010).  

É de conhecimento geral que, para obter uma flotação com sucesso, tal como para a 

sedimentação e restantes técnicas de separação, é fulcral diminuir o conteúdo de pectinas de 

forma a reduzir a viscosidade do mosto. Porém, a utilização de determinadas enzimas 

pectolíticas demasiado agressivas podem prejudicar o processo em causa, fazendo com que o 

volume dos sólidos aumente. Dado este facto, múltiplas empresas desenvolveram enzimas 

específicas para a flotação (Tabosa, 2016). 

5.2. Sistema de flotação 

     5.2.1. Dissolução do gás  

A escolha do gás a aplicar como agente flutuante depende das condições operativas, sendo 

que, geralmente é usado ar comprimido, pelo seu baixo custo monetário, sendo este gás 

intermédio entre um gás oxidante (oxigénio) e um gás inerte (azoto). No entanto, é maior a 

sua componente inerte, já que em média o ar é composto por 80% de azoto, o que o torna 

bastante solúvel (mais solúvel do que o oxigénio). Desaconselhável será a utilização de CO2, 

pois segundo diversos autores pode originar inconvenientes como bolhas e espuma de um 

enorme tamanho, concluindo-se assim, que o gás está diretamente ligado ao tamanho das 

bolhas (Wine Ingredients News, 2009).  

  

Figura 11- Partículas sólidas no crivo rotativo (Enartis, 2018). 
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Através da tabela seguinte (Tabela 3), podemos analisar os diferentes tipos de gás possíveis 

de utilizar, bem como as respetivas vantagens. 

Tabela 3 - Caracterização dos diferentes tipos de gás utilizados no processo de flotação (Adaptado do Wine 

Ingredients News, 2009). 

Gás Vantagens Notas 

Dióxido de 

carbono 

(CO2) 

 Protege o mosto da oxidação.  Bolhas excessivamente grandes 

impedem a subida dos agregados 

para a superfície; 

 Cria perturbações no material 

flotado. 

Oxigénio (02)  São formadas bolhas pequenas.  Risco de oxidação do mosto. 

Azoto (N)  Baixa solubilidade; 

 Tamanho ideal das bolhas para 

a migração dos agregados; 

 Não há risco de oxidação; 

 Baixo custo. 

 Apropriado para uvas mais 

sensíveis. 

Ar 

comprimido 

(80 % N2 + 

20% O2) 

 Gás mais económico; 

 O fornecimento de 02 promove 

o arranque da fermentação depois 

da flotação. 

 É aconselhável a purificação do ar, 

e deve ser usado anteriormente um 

filtro de desodorização; 

 Ensaios realizados mostram que o 

escurecimento provocado pelo gás 

é insignificante. 

 

Como já foi mencionado anteriormente, o tamanho das bolhas é igualmente um fator de 

extrema importância no desenvolvimento deste processo. Desta forma, deve possuir uma 

dimensão suficiente para permitir que estas adiram ao agregado, mas não em excesso, de 

modo a evitar a formação de uma borra demasiado arejada, dificultando a sua remoção 

(Vinnett, 2016). Estudos recentes de Pengbo et al., (2016), comprovam que o tamanho das 

bolhas é influenciado pela presença de espuma na fase de formação inicial, uma vez que, a 

magnitude do gradiente de tensão superficial e o número de instabilidades, encontra-se 

relacionado com a concentração de espuma. Isto é, foi testado que, com o aumento da 

concentração da espuma, o tamanho da bolha diminui inicialmente. Long et al., (2015), 

concluíram que as partículas finas e hidrofóbicas moderadas aumentam consideravelmente a 

estabilidade da espuma no processo de formação, assim como a velocidade de deterioração. 
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Um dos motivos para que isto aconteça, pode ser causado pela alta quantidade de líquido na 

espuma, dado que a torna muito móvel. Respeitante a partículas finas com alta 

hidrofobicidade, estas possuem um menor efeito na estabilização da espuma, devido à menor 

proporção de partículas sólidas no mosto.  

No que se refere à dissolução do gás, este depende igualmente da eficácia do saturador, 

devendo obedecer a critérios como a fácil higienização e inspecionabilidade assim como uma 

construção simples, de modo a operar com mostos possuindo elevada quantidade e 

heterogeneidade de sólidos em suspensão (Vinnett, 2016). 

5.2.2. Mecanismo de flotação 

A partir da observação da Figura 12, em suma, verifica-se que após a finalização do 

processo, o mosto foi pressurizado com ar na coluna de saturação (6 bar) e enviado (500 hl a 

140 hl/h) para o tanque de flotação (80 hl). Um sistema de aspiração juntou a espuma de 

flotação (60 hl) na parte superior do tanque de flotação.  

As partículas da espuma foram eliminadas com um filtro rotativo e obteve-se mosto 

clarificado (35 hl). O tratamento utilizado neste processo foi à base da bentonite (20g/hl), 

combinada com gel de sílica (10 g /hl) e cola de peixe (10g/hl) (Marchal, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 12 - Sistema de flotação industrial (Marchal, 2003). 
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5.2.3. Aparelho de flotação 

O método de flotação pode ser realizado de duas formas, através da flotação contínua (o 

primeiro sistema foi desenvolvido pela Juclas, 1982) ou descontínua. Relativamente à forma 

contínua, é feita sem interrupções, geralmente, em adegas de grandes volumes faz mais 

sentido o uso desta, existe um depósito que acumula as borras à superfície e estas vão sendo 

varridas para o seu exterior. Quanto ao processo descontínuo, o aparelho de flotação está 

ligado à cuba através de uma bomba peristáltica, havendo paragens entre cubas de forma a 

poder-se diferenciar umas das outras. Contudo, em ambos os casos, em comparação com o 

processo de decantação apresenta algumas vantagens, entre as quais se destacam no acelerar o 

tempo de clarificação do mosto, permitindo assim uma melhor rotação dos depósitos e cubas; 

diminuir a necessidade de refrigeração (em tempo) (Jackson, 2008). 

A pressão ideal de funcionamento varia entre os 5 e 7 bares, sendo que acima dos 7 as bolhas 

sobem muito rapidamente e não existe tempo suficiente para que ocorra a agregação das 

partículas sólidas. Neste caso, forma-se uma espuma na superfície em vez de um conjunto de 

borras compactas. Relativamente ao estudo realizado, ou seja, aos vinhos brancos, estes são 

geralmente flotados a 5 bares. Quanto ao caudal do mosto flotado, este é determinado pela 

qualidade da colheita da espuma, isto é, depende da facilidade com que ocorra a flotação, 

quanto mais fácil maior será a rapidez do caudal do mosto a ser flotado.  

Durante o processo de flotação devem-se ter em conta cuidados relativos à turbulência criada 

pela sucção, já que não pode ser parada enquanto a espessura da espuma não for superior a 10 

cm, para além disto deve-se ter em atenção a forma como é tratada a espuma de flotação, já 

que a melhor maneira é através do uso de um filtro de vácuo de terras, porém os filtros do 

mosto podem ser utilizados, contudo possuem uma qualidade inferior (Féris, 2000). 

É de salientar que qualquer ajuste dos parâmetros de flotação (dosagem de aditivos, taxa de 

fluxo) requer um tempo de reação. Os efeitos de uma modificação, não são visíveis antes dos 

30 minutos na cuba (Féris, 2000). 
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 5.3. Vantagens do processo 

No que diz respeito às vantagens deste processo, estas residem no facto de permitir 

clarificações de elevadas quantidades de mosto em tempo breve (Ferrarini et al., 1992). Esta 

técnica permite partir com teores iniciais de 10-15% de sólidos em suspensão e controlar os 

níveis de limpidez do mosto compatíveis com a produção de vinhos brancos de qualidade, ou 

seja, com esta técnica há um menor risco de contaminação do mosto. Este facto, permite um 

início mais rápido da fermentação, possibilitando ir da prensagem à fermentação em poucas 

horas, segundo Lansing, (2012). Devido à natureza densa das partículas sólidas, a perda de 

mosto é minimizada, logo é reduzida a necessidade das etapas mais dispendiosas de 

recuperação deste (Howell, 2016). Para além de diminuir o tempo de clarificação, diminui 

também o tempo de refrigeração, economizando assim energia. Este processo promove 

também a sustentabilidade ambiental por haver menor utilização do frio, logo menor emissão 

de gases com efeito de estufa (Buiani, 2012). 

Para além destas, possui um equipamento de grande simplicidade construtiva e operativa, 

revelando-se extremamente fiável. Uma das principais vantagens da flotação encontra-se 

diretamente relacionada, com o fato de ser possível aplicar esta tecnologia na ausência de 

arrefecimento do mosto. Quanto à manutenção, esta é praticamente inexistente (Tabosa, 

2016).  

Esta técnica origina borras facilmente filtráveis sobre o vácuo e alia a prática de 

hiperoxidação de mostos a outras práticas enológicas. A nível económico, possui limitados 

custos operacionais, tais como mão-de-obra, coadjuvantes de filtração e/ou energia (opera a 

temperatura ambiente). Além de que, com o uso deste procedimento há a possibilidade de 

laborar em conjunto, controlando o grau de limpidez do mosto o que permite a obtenção de 

mostos bastante límpidos, aumentando deste modo as notas frutadas. Além da ação de 

clarificação, é notável o seu efeito estabilizante sobre os vinhos (Nagaraj, 2016).  

Sob o ponto de vista microbiológico, é uma técnica benéfica, uma vez que reduz 

consideravelmente a população microbiana indígena, permitindo efetuar inoculações de 

leveduras selecionadas com suficientes garantias de sucesso (Buiani, 2012).  

A nível sensorial, os benefícios e as irregularidades podem variar consideravelmente 

dependendo da casta.  
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No que diz respeito aos vinhos obtidos de mostos clarificados por flotação, estes possuem um 

teor em azoto, polifenóis, catequinas, leucoantocianidinas e álcoois superiores sensivelmente 

inferior ao obtido por técnicas tradicionais (Ferrarini et al., 1992). 

 5.4. Clarificação do mosto 

De acordo com a tabela seguinte (Tabela 4), é possível observar que ao utilizar o mesmo 

mosto o conteúdo de açúcares redutores e a acidez são semelhantes, em todos os processos de 

vinificação. Porém, a turbidez e os sólidos em suspensão do mosto clarificado por flotação, 

utilizando azoto com ou sem o tratamento enzimático, foram menores do que nos mostos em 

que foi utilizado o processo de sedimentação (grupo controlo). Inclusive, nos mostos 

clarificados com enzimas pectolíticas os conteúdos de sólidos suspensos foram igualmente 

menores. Em relação à presença de compostos fenólicos, estes apresentaram conteúdos 

semelhantes.  

 

 

   

Tipos de 

mosto 

clarificado 

Açúcares 

redutores 

(g/l) 

Acidez total 

(g/l ácido 

tartárico) 

Turbidez 

(NTU) 

Sólidos 

suspensos 

(g/l) 

Compostos 

fenólicos totais 

(mg/l ácido 

gálico) 

Por 

sedimentação 

150 9,0 481 0,27 490 

Flotação com 

azoto 

156 8,6 144 0,19 460 

Flotação com 

azoto com 

tratamento 

pectolítico 

enzimático 

149 8,7 131 0,10 450 

Flotação com 

ar 

141 7,5 320 0,30 170 

Tabela 4 - Análise de vários parâmetros enológicos recorrendo a diferentes formas de vinificação 

(Sindou et al., 2008). 
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Ainda a partir da observação da tabela acima apresentada, conclui-se que o mosto clarificado 

por flotação, através da utilização de ar comprimido, exibiu valores de compostos fenólicos 

consideravelmente reduzidos, contrariamente à turbidez e aos sólidos suspensos, os quais 

apresentaram valores similares aos do mosto clarificado por sedimentação. Tal facto pode ser 

atribuído, a uma maior polimerização oxidativa dos compostos fenólicos e à consequente 

precipitação dos produtos de oxidação. 

Para pequenas adegas, a decantação ou a flotação são as alternativas mais rentáveis para a 

clarificação do mosto. Em contrapartida, para grandes adegas, a flotação ou a centrifugação 

são a melhor opção devido ao elevado volume de mosto a ser vinificado. O método de 

clarificação escolhido deverá, no entanto, ser fundamentado com a velocidade de clarificação 

pretendida, com o grau de clarificação requerido bem como dos custos do processo. 
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II- MATERIAIS E MÉTODOS  

1. Delineamento experimental  

 1.1. Data de vindima 

O ano de 2016-2017 foi um ano desafiante a nível vitícola, contudo compensador a nível 

enológico, já que, deu origem a vinhos de extrema qualidade. Foi um ano marcado pelas 

condições climáticas anómalas, caracterizado pela extrema seca, temperaturas muito baixas 

no Inverno, elevadas na Primavera e Verão e precipitação reduzida, conduzindo a vindimas 

precoces nas três regiões onde a SVB tem a sua produção própria.  

Na generalidade, comparativamente aos anos anteriores o Inverno apresentou precipitação 

fraca e temperaturas acima da média, sendo bem mais seco do que o normal para a região, 

assim como amplitudes térmicas superiores. Em relação ao abrolhamento, floração e 

fecundação do fruto ocorreram cerca de quatro dias mais cedo do que o habitual, com bom 

vingamento e sem desavinho. Relativamente ao mês de Junho, este foi extremamente quente e 

seco, verificando-se um estado generalizado de stress hídrico, com as videiras a combater 

contra o calor e simultaneamente a tentarem adaptar-se às novas condições climáticas. Quanto 

ao início do pintor, ocorreu em Julho com uma antecipação de pelo menos quinze dias em 

relação ao ano de 2016.  

O ano exigiu atenção constante na vinha, embora com menos tratamentos (redução na ordem 

dos 50 %), sendo que, as intervenções em verde ajudaram igualmente a videira a desenvolver-

se de modo equilibrado, com cachos e frutos bem formados.  

A vindima na Quinta de Simaens iniciou-se a 8 de Setembro, após uma maturação regular, 

com bagos mais pequenos e concentrados, dada a ausência de água. Decorreu durante a noite, 

com temperaturas mais amenas, contribuindo assim para a garantia do perfeito estado 

sanitário das mesmas. Em relação à produção por hectare, não houve diferença em relação ao 

ano de 2016. 
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2. Processo produtivo dos vinhos brancos 

O processo de produção de vinho tem, ao longo dos anos, sofrido uma grande evolução para 

acompanhar o ritmo de produção e consumo. Deste modo, as máquinas e os métodos, apesar 

de terem o mesmo princípio e a mesma função de há muitos anos, têm agora mais um 

propósito: tornar o processo mais rápido e menos dependente de mão-de-obra. A SVB faz a 

vinificação a cada campanha com as uvas provenientes não só das próprias Quintas, mas 

também dos seus viticultores/fornecedores de uvas, e planeia a sua produção de acordo com a 

qualidade, peso e casta da uva vindimada, bem como das tendências do mercado.  

Tal como foi descrito anteriormente, a SVB produz vários tipos de vinho branco: o vinho de 

mesa, o vinho regional e o vinho DOC. As características organoléticas associadas a estes 

vinhos diferem consoante a casta utilizada no processo. Para além disso, estes vinhos também 

apresentam diferenças ao nível das operações tecnológicas. O processo de vinificação é 

apresentado esquematicamente na Figura 13. Quanto ao processo de vinificação, a 

caracterização deste teve por base o protocolo usado pela empresa.  
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 Colheita 

Nesta fase existe necessidade de conservação para posteriormente depositar as uvas na 

máquina de vindimar, com o uso de cerca de sete pastilhas de metabissulfito de acordo com o 

protocolo usado na SVB apresentado no Anexo 3.  

 Receção e Descarga no tegão 

A vindima é feita tanto manualmente como por uma máquina de vindimar. Na receção da uva 

ocorre o primeiro controlo de qualidade para a produção de vinho. Este controlo define a 

ordem de descarga e o tipo de vinho do qual as uvas irão dar origem e baseia-se no grau 

alcoólico provável e peso das uvas bem como no resultado da inspeção visual à presença de 

corpos estranhos e do estado sanitário das uvas. Relativamente à máquina, quando os 

depósitos estão praticamente cheios, os bagos são depositados no reboque de um trator, ou 

num camião e seguem diretamente para a adega onde são esvaziados nos tegões. Neste 

processo, deve-se manter as condições higiénicas adequadas nos tegões, e são efetuados 

registos dos dados relativos ao peso, data, hora, fornecedor, região da colheita e o tipo de 

casta. 

 Desengace e Esmagamento 

Nesta adega logo depois da pesagem da uva, esta é colocada diretamente no 

desengaçador/esmagador. O desengaçador-esmagador é fabricado em aço inox, possui um 

grande cilindro perfurado constituído no seu interior por um sistema de batedores expostos 

em espiral, que rodam e enviam os engaços para o exterior do desengaçador. Esta etapa só se 

inicia quando a quantidade de uvas for suficiente para encher a prensa. Para além disto, é 

colocado gelo seco no tegão, cerca de 5 kg de neve carbónica antes de iniciar o esmagamento 

e é também adicionado SO2 total (<180 mg/l) para proteção do mosto contra oxidações. São 

também usadas enzimas de extração aromática e ácido tartárico até pH 3.3 – 3.4.  

 Prensagem  

São utilizadas duas prensas pneumáticas, as massas entram na prensa pela porta superior da 

qual é fechada depois de estar cheia a prensa. A prensagem é feita segundo um programa 

automático previamente selecionado no qual se regula a pressão desejada para cada tipo de 

massas, as rotações por minuto e o tempo de prensagem. O programa utilizado é:  
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 A uma pressão de 0,2 Bar, 2 ciclos e tempo de repisa 150 segundos; 

 A uma pressão de 0,5 Bar, 4 ciclos e tempo de repisa 180 segundos; 

 A uma pressão de 0,8 Bar, 3 ciclos e tempo de repisa 180 segundos; 

 A uma pressão de 1 Bar, 2 ciclos e tempo de repisa 180 segundos; 

 A uma pressão de 1,5 Bar, 2 ciclos e tempo de repisa 200 segundos; 

 A uma pressão de 2 Bar, 2 ciclos e tempo de repisa 200 segundos; 

O vinho resultante é recolhido num tabuleiro e é bombeado por uma bomba centrífuga para os 

depósitos de armazenamento. É colocado gelo seco, 2kg, na banheira de descarga da prensa 

assim que começa o seu enchimento a todos os 30 minutos durante a prensagem. 

Seguidamente faz-se a adição de enzimas de decantação (diluir as enzimas em 10 partes de 

água), ou seja, 1 a 3g de enzimas pectolíticas por 100 kg de uvas. Além disto, é colocado gelo 

seco na cuba (5kg) antes do mosto a decantar entrar nela. Do processo de prensagem resultam 

os bagaços que são encaminhados para venda de prestação vínica. 

 Arrefecimento 

Regula-se o caudal do permutador (verificar se as válvulas da bomba de circulação de água 

fria estão abertas).  

 Decantação/Flotação 

Nesta fase, caso a cuba não fique atestada deve ser colocado gelo seco, 2 a 5 kg. Na cuba de 

decantação/flotação anota-se a temperatura do mosto. Depois de todo o mosto ser passado 

para a cuba de decantação, são adicionadas enzimas pectolíticas e de seguida homogeneiza-se 

a cuba para controlo e análise da densidade e refratómetro, S02 total, pH, acidez total, ácido 

málico e após estes resultados é verificado se há ou não necessidade de se fazer correções dos 

níveis de SO2 e AT. Algumas das vantagens da clarificação é a estabilidade química e 

microbiológica, a dissolução de oxigénio, a intensificação e estabilização de cor, permite a 

eliminação do excesso de dióxido de carbono. Após esta fase, o mosto é arrefecido para 

manutenção dos aromas e para impedir uma fermentação prematura. 
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 Fermentação alcoólica 

Este processo realiza-se em cubas de inox a uma temperatura controlada entre 16-18ºC, 

permitindo assim manter os aromas característicos das uvas, e dura 10 a 15 dias. Antes do 

mosto a fermentar entrar na cuba, é colocado gelo seco nela, 2 a 5kg. As cubas na adega em 

estudo estão equipadas com um sistema de refrigeração próprio que controla os valores da 

temperatura caso estes aumentem. Diariamente é efetuado um acompanhamento de 

fermentação, controlando a densidade que diminui à medida que se aproxima o final da 

fermentação, visto que o açúcar diminui. Quando a densidade for <1020 e a T (temperatura) 

<18 desliga-se o frio.  

 Inoculação com Leveduras Secas Ativas  

A fermentação foi realizada na presença de leveduras selecionadas, inoculou-se em todas as 

cubas leveduras secas ativas (LSA) de ação conhecida, cerca de 20g/hl, e ativantes de 

fermentação que permitem, para além de um processo completo e uniforme, um resultado 

certo e previsível. Previamente à inoculação, procedeu-se à re-hidratação das leveduras, que 

consiste na diluição das LSA em 10 litros de água a 38-40ºC, deixando-as em repouso cerca 

de 20 minutos, de seguida introduziu-se um pouco de mosto e deixou-se repousar mais 5 

minutos até que a diferença de temperatura entre a água e as LSA no mosto, seja inferior a 

10ºC, passado este tempo introduziu-se nas devidas cubas de destino. 

Ainda nesta fase, faz-se a nutrição de leveduras assim como do SO2 com os ativadores de 

fermentação/nutrientes, 20 a 30 g/hl (Anexo 2).  

 Transfega 

O vinho branco sofre duas transfegas sem arejamento, uma realizada após a fermentação 

alcoólica e outra passados trinta dias aproximadamente. Após o final de fermentação, passam-

se os vinhos a limpo, ou seja, é feita a transferência do vinho para outro recipiente, separando 

o vinho limpo do depósito ou borra, permitindo uma melhor conservação do vinho, tanto do 

ponto de vista sanitário como organolético. Na passagem coloca-se gelo seco, 2 a 5 kg, na 

cuba de destino antes do vinho entrar. Depois, é novamente trasfegado permitindo a remoção 

das borras. De seguida atesta-se o depósito com vinho do mesmo lote ou da mesma qualidade 
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3. Clarificação do mosto 

3.1. Funcionamento  

A clarificação do mosto foi efetuada através do flotador de aço em inox da AEB® 

(Improvement Through Biotechnology) modelo E-flot 50 apresentado na Figura 14.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a sulfitação do mosto, foram adicionadas enzimas pectolíticas com o objetivo de 

diminuir a viscosidade deste aumentando deste modo a eficácia de separação. As 

concentrações de enzimas utilizadas foram aproximadamente 2-3ml/hl. Após verificar o teste 

de pectina, procedeu-se à flotação. O primeiro passo foi verificar se todas as torneiras do 

flotador estão fechadas para que não haja perda de mosto. De seguida, verificámos o painel 

presente na máquina onde os valores pedidos são o “Time, Remain e Dose”, e ajustámos os 

valores conforme o tempo que pretendemos flotar e a quantidade de gelatina que utilizámos. 

Introduzimos o gás (azoto) com o objetivo de homogeneizar a aplicação da enzima no meio 

em que se encontra. A pressão utilizada foi sempre a mesma, de 5,0 bar no interior do 

saturador, determinada pela regulação de uma válvula de pressão instalada no mesmo.  

Seguidamente aplicou-se gelatina tendo em conta a litragem de cada cuba, e o produto 

utilizado foi o mais corrente na empresa, a E-gel. Foi utilizada esta gelatina, pelo facto de não 

Figura 14- Máquina de flotar usada na adega da S.V.B, da AEB, E-flot 50, e respetiva amostra retirada logo 

após a montagem e o início da flotação. 
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ser preciso qualquer tipo de diluição para o seu uso, já que muitas vezes é necessário noutros 

produtos líquidos utilizados no processo de flotação. Isto, por sua vez, torna mais fácil a sua 

aplicação. Este produto remove predominantemente as catequinas, que iniciam o processo de 

oxidação. Para além disto, pode-se acrescentar que este é particularmente adequado para ser 

utilizado durante a flotação, uma vez que, quando em contacto com os polifenóis presentes no 

mosto, flocula mais rapidamente do que as gelatinas tradicionais, causado pela formação de 

flocos que aglomeram rapidamente os sólidos suspensos, e em conjunto com o gás, ascendem 

à superfície de forma imediata. 

 

Em todos os ensaios realizados, após terminado o processo, retirámos uma amostra num 

erlenmeyer, e levámos para laboratório de forma a verificar os NTU, num turbidímetro, onde 

o objetivo era estarem abaixo de 200 NTU. 

 

Na cuba de flotação, a borra emerge à superfície arrastada pelo azoto, como já foi 

anteriormente referido, e finalmente o mosto clarificado é conduzido a uma outra cuba 

externa através de uma passagem a limpo.   

Adicionalmente foi usada bentonite, a Krystal Klear KWK para realizar um ensaio, de forma 

averiguar se existe ou não influência no uso desta argila no processo de flotação. O modo de 

emprego que utilizámos foi hidratá-la com água quente -pois acelera o processo de 

hidratação-, deixámo-la duas horas em repouso e logo que estivesse pronta a aplicar, 

introduzimo-la no mosto a tratar no decurso de uma remontagem com uma bomba doseadora. 

E por fim, realizámos a flotação normal com gelatina. 
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4. Estudos de otimização do processo de flotação 

Na realização destes ensaios, os produtos utilizados são comerciais, por este mesmo motivo 

fora utilizado um código interno para que se pudesse mencionar cada um deles, sem 

especificar nome nem empresa, substituindo-se o nome da enzima por:“E1” até “E8” (Tabela 

5), visto que foram utilizadas oito enzimas. É de salientar, que este estudo foi realizado nas 

condições disponíveis na empresa, em ambiente de vindima, e volumes variáveis com os lotes 

que lá existiam. 

Tabela 5- Características e composição das enzimas utilizadas nos estudos realizados. 

Enzima Características Composição 

E1 

- Acelera a clarificação dos mostos; 

- Reduz o volume de borras grossas entre 30 

a 50%, aumentando assim a produção de 

mosto. 

- Possui a poligalacturonase que hidrolisa as 

ligações (1,4) -alfa-D-galactosidurónicas em 

pectato e outros galacturonanos. 

- Poligalacturonase (PG) 

- Glicerol 

- Água 

- Cloreto de potássio 

E2 

- Rápida atuação na formação de flocos; 

- Rápida degradação das pectinas e subida 

das partículas sólidas, permitindo assim uma 

recolha rápida do mosto limpo; 

- Favorece a ação complementar da gelatina, 

gel de sílica e bentonite. 

- É completamente purificada e alcança a sua 

máxima atividade com pH entre 2,8 e 3,5.  

- Poligalacturonase (PG) 

E3 

- Graças ao alto conteúdo nas atividades da 

PE e PG, contribuir para a quebra rápida das 

pectinas presentes no mosto, diminuição da 

viscosidade do mosto e aumento do tamanho 

dos agregados durante a flotação. 

- Possui a cinamil esterase (CE) que é uma 

atividade encontrada em enzimas não 

purificadas, que provoca a formação de 

fenóis voláteis, compostos que conferem 

nuances aromáticas desagradáveis ao vinho. 

- Pectina liase (PL) 

- Poligalacturonase (PG) 

- Pectina metil esterase (PE) 

- Cinamil esterase (CE) 
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Enzimas Características Composição 

E4 

- Limita a formação de vinilfenóis a partir 

dos ácidos fenólicos livres presentes no 

mosto da uva branca, que podem influenciar 

negativamente o aroma dos vinhos; 

- É rica em poligalacturonase e, portanto, 

garante uma hidrólise completa das pectinas 

de uva durante a fase de estabilização, 

mesmo em condições difíceis; 

- Poligalacturonase (PG) 

E5 

- Acelera a clarificação dos mostos ricos em 

pectinas, com elevada turbidez e pH baixo; 

- Reduz custos de energia e manuseio, graças 

a uma sedimentação rápida das partículas 

sólidas, 

- Melhor estabilidade dos aromas. 

- Poligalacturonase (PG) 

E6 

- Atua numa grande gama de pH e 

temperaturas; 

- Fracionamento de borras decantadas; 

- Não é influenciada pelo álcool nem SO2; 

- Bentonite é um forte inibidor. 

- Poligalacturonase (PG) 

- Pectina metil esterase (PE) 

- Pectina liase (PL) 

- Cinamil esterase (CE) 

E7 

- Clarificação rápida de mostos difíceis de 

clarificar; 

- Clarificação de mostos obtidos de uvas 

muito maduras ou maceradas; 

- Reduz a duração da clarificação e dos 

gastos energéticos de refrigeração. 

 

- Poligalacturonase (PG) 

 

E8 

- Rapidez de atuação; 

- Maior rendimento na filtração; 

- Não é influenciada pelo álcool nem SO2; 

- Atuação numa larga gama de pH e 

temperaturas; 

- Bentonite é um forte inibidor. 

- Poligalacturonase (PG) 

- Pectina metil esterase (PE) 
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A. Estudo dos tempos de despectinização e de flotação com diferentes doses de gelatina 

Para o primeiro estudo foram utilizadas duas cubas com 500 hl de capacidade total, à 

temperatura de 17ºC. Ambas foram enzimadas com 2ml/hl (dose menor recomendada) do 

produto E1. 

De seguida, fora preparada uma solução num tubo de ensaio, com 5ml de mosto e 15 ml de 

álcool a 96º, agitou-se e observou-se o tempo que as pectinas levam a decantar no fundo do 

tubo, isto é, o tempo que demora a despectinizar. Numa cuba flotou-se com a concentração de 

0,08 l/hl de gelatina e na outra colocou-se 0,12 l/hl, com o intuito de averiguar a influência da 

dosagem de gelatina. A gelatina utilizada foi a E-gel em todos os estudos. 

B. Estudo da concentração de enzimas  

Neste estudo foram realizados quatro ensaios em que todos eles foram feitos em duplicado, 

com o objetivo de comparar o máximo de enzimas que tínhamos ao nosso dispor. Analisaram-

se os ensaios medindo o tempo de despectinização de igual forma ao estudo A. Para além 

disto, comparámos o tempo de flotação, assim como o volume de borras observado após a 

passagem a limpo do mosto. Foram utilizadas várias enzimas em cada ensaio numa dose de 

2ml/hl em cada um, com exceção de no 1º e 4º ensaio em que as doses utilizadas foram de 

2ml/hl no 1ºensaio e 3 ml/hl no 4º ensaio. 

As doses de gelatina foram de 0,02 l/hl no 2º e 3º ensaio, no 1º ensaio foi de 0,02 e 0,04 l/hl e 

no 4º ensaio 0,06 e 0,02 l/hl.  

C. Comparação de diferentes doses para diversas enzimas  

O objetivo deste ensaio fora observar a influência do uso de doses e enzimas distintas nos 

tempos de despectinização e de flotação. Foram usadas as enzimas E2 e E3.  

Nas quatro cubas a quantidade de gelatina utilizada fora de 0,02 l/hl. Nas cubas X2 e Y2, o 

total de enzima utilizada fora de 3 ml/hl, e na X1 e Y1, a dose de enzima fora de 2 ml/hl 

(Figura 15 e Figura 16). 
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D. Influência da temperatura no processo de despectinização 

Neste ensaio o objetivo inicial consistia em realizar três ensaios com três temperaturas 

diversas, sendo elas 12, 16 e 19ºC, contudo, devido às temperaturas muito elevadas, dias 

muito quentes, não foi possível obter à temperatura de 12ºC. Por este motivo só são 

apresentados os valores de 16 e 19ºC. Em ambas o mosto é o mesmo e a enzima utilizada fora 

a E3, que é usada regularmente pela empresa numa dose de 2 ml/hl. 

Foram retiradas no mesmo instante três amostras de cada uma das cubas com o intuito de se 

analisar o tempo de despectinização e o volume de borras de cada uma em estudo. 

E. Ação da bentonite no processo de flotação 

Neste ensaio foram utilizadas duas cubas com o mesmo mosto, ambas com capacidade de 100 

hl. Numa adicionou-se à flotação 50 g/hl de Bentonite Krystal Klear KWK, e na restante 

apenas gelatina E-gel. O procedimento usado foi primeiramente colocar enzima nas duas 

cubas, de seguida a bentonite numa das cubas e por último a gelatina na cuba restante. 

Teve com objetivo a comparação dos tempos de despectinização e de flotação. Em ambas a 

enzima utilizada fora a E3 numa dose de 2 ml/hl. 

  

X 

3 ml/hl 2 ml/hl  

X2 X1 

Y 

3 ml/hl 2 ml/hl 

Y1 Y2 

Figura 15 - Esquema relativo às doses de enzima E2 

utilizadas nas cubas X1 e X2. 

Figura 16 - Esquema relativo às doses de 

enzima E3 utilizadas nas cubas Y1 e Y2. 
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F. Comparação entre o processo de flotação e de decantação 

Neste ensaio efetuou-se uma comparação entre a flotação e a decantação, e os parâmetros a 

analisar foram a turbidez e o volume de borras. A gelatina utilizada foi a E-gel nas doses de 

0,02 l/hl para o 1º ensaio e para o 2º e no 3º ensaio foi de 0,03 l/hl. Na flotação foram usadas 

as enzimas E2 e E3 e na decantação a enzima E5 (Tabela 6). É de salientar que foram 

utilizadas enzimas específicas tanto para a flotação como para a decantação, daí não terem 

sido aplicadas as mesmas em ambos os métodos. 

 

 

  

Tabela 6 - Quantidades de enzimas utilizadas no processo de flotação e de decantação nos quatro ensaios.  

Ensaios 

Flotação Decantação 

Enzima Dose Enzima Dose 

1º E2 2 ml/hl E5 1 g/hl 

2º E3 3 ml/hl E5 3 g/hl 

3º E3 3 ml/hl E5 1 g/hl 
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III – Resultados e discussão  

A. Estudo dos tempos de despectinização e de flotação com diferentes doses de gelatina 

Para além do tempo de despectinização, avaliámos o tempo de flotação, para saber a 

influência que ambos os parâmetros apresentam no uso de diferentes doses de gelatina mas 

com a utilização da mesma enzima (E1). Os resultados estão evidenciados na Figura 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 - Influência de diferentes doses de gelatina no tempo de flotação e de despectinização. 

 

Pelo verificado no gráfico da Figura 17, pode-se afirmar que ambas despectinizaram em 80 

minutos. Tal facto está concordante com os dados das fichas técnicas do produto em que 

recomendam a dose de aplicação de 0,08 l/hl. Sendo que a dose superior utilizada, estará em 

sobredosagem. Com a utilização de uma concentração inferior talvez houvesse diferenças, 

mas como se pode observar com uma dose superior não houve. Apesar de terem sido 

utilizadas doses diferentes, apresentam bom tempo de despectinização, ambas com 80 

minutos. 

Para além disto verificou-se que com 0,08 l/hl de gelatina a manta demorou cerca de 30 

minutos a subir, em contrapartida com 0,12 l/hl a subida fora instantânea. 
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No que diz respeito ao tempo de flotação, verificaram-se diferenças nos dois ensaios. Com 

uma dose superior de gelatina, 0,12 l/hl, evidencia menor tempo de flotação. Isto pode ser 

justificado pela capacidade da gelatina melhorar a ascensão das partículas - quanto mais 

elevada for a quantidade de gelatina utilizada, menor será o tempo de flotação de acordo com 

o ensaio realizado.  

Apesar do volume de borras ter sido 50 hl para ambas as doses de gelatina, nos NTU foi 

verificada uma grande diferença como se pode observar na Figura 18, já que no ensaio com a 

dose de 0,08 l/hl de gelatina obtiveram-se 150 e com 0,12 l/hl alcançaram-se 65 NTU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Após observação da Figura 17 e 18, conclui-se que a dose superior de gelatina combinada 

com a ação da enzima E1 (igual para os dois ensaios) permitiu melhor rendimento de flotação 

evidenciado pelos menores tempos de flotação e menores valores de turbidez.  

  

Figura 18 - Influência das diferentes doses de gelatina na turbidez do mosto. 
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B. Estudo da concentração de enzimas 

Para aferir a eficácia das diferentes enzimas utilizadas, recorreu-se à avaliação do tempo de 

despectinização de cada uma delas, e os resultadas estão apresentados na Figura 19. É de 

salientar que a enzima E5 não é referida pelo facto de não ter sido usada para a elaboração 

deste ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Relação entre o tempo de despectinização e as várias enzimas utilizadas no ensaio. 

A partir da análise da Figura 19, pode-se concluir que houve diferentes comportamentos 

entre o valor mais elevado e o menor, sendo que o valor mais elevado é cerca de cinco vezes 

maior que o menos elevado. A enzima que obteve um menor tempo foi a E4, podendo-se 

afirmar que esta possibilita uma despectinização mais rápida e eficiente do mosto, 

comparativamente com as outras. É uma enzima que é rica em poligalacturonase e, portanto, 

garante uma hidrólise completa das pectinas da uva durante a fase de estabilização e para 

além disto, em condições difíceis não é sensível a doses elevadas de SO2. 

Procedeu-se de igual forma à determinação do tempo de flotação com as mesmas enzimas, e a 

partir da observação da Figura 20, conclui-se que verificaram-se diferenças nos vários 

tempos de flotação desde a enzima E7 com 50 minutos até à enzima E2 com 86 minutos. 
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Figura 20 - Tempo de flotação e as várias enzimas utilizadas no processo. 

Após observação das Figuras 19 e 20, conclui-se que as enzimas utilizadas tiveram 

comportamentos diferentes nos dois processos em análise – despectinização e flotação, 

evidenciando a especificidade das enzimas disponíveis comercialmente. Face aos resultados, e 

nas condições testadas, prevê-se que o comportamento no processo de despectinização será 

mais relevante na escolha da enzima a utilizar.  

No que respeita aos valores de NTU medidos no vinho, como observado na Figura 21, a 

enzima E4 foi a que que obteve um menor valor de turbidez, com 124 NTU, e a que atingiu o 

valor mais elevado foi a E1, com 158 NTU. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Relação entre a turbidez e as várias enzimas utilizadas no processo. 
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Após análise da Figura 21, pode-se concluir que a enzima que despectinizou em menor 

tempo foi a que obteve também um menor valor de turbidez. Apesar das enzimas terem sido 

diferentes obtiveram-se valores não muito discrepantes podendo assim dizer-se que se obteve 

uma boa flotação.  

Esta diferença de comportamentos pode dever-se ao facto das enzimas em estudo divergirem 

umas das outras, tanto nas suas próprias características como nas interações que estas 

apresentam com o ambiente em que se encontram. 

C. Comparação de diferentes doses para diversas enzimas 

Com o objetivo de aferir qual a melhor dose de enzima a aplicar no ensaio, executou-se um 

ensaio com duas enzimas distintas, nas doses de 2 e 3 ml/hl, como se pode observar na 

Figura 22.  

 

 

 

 

 

 

 

Por observação do gráfico acima apresentado, conclui-se que, com a enzima E2, na dose de 

2ml/hl, obteve-se um tempo de despectinização igual ao da dose de 3ml/hl (11 minutos). Na 

enzima E3 houve uma pequena diferença de comportamento no tempo de despectinização, 

com 2ml/hl de enzima obteve-se um tempo de 8 minutos e com 3 ml/hl, 12 minutos. Dentro 

de uma gama razoável de valores de concentração de enzima (sem se atingir situações de 

sobressaturação de concentração de enzimas) e atendendo caso a caso, será de esperar que 

quanto maior a dose de enzima menor o tempo de flotação. Em comparação com a enzima E2 

uma das justificações possíveis para que a enzima E3 na dosagem de 2ml/hl ter obtido um 

Figura 22 - Ação de diferentes doses de enzimas no tempo de despectinização. 
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menor tempo de despectinização, pode ser pelo facto da enzima E3 possuir como característica 

um alto conteúdo nas atividades pectina liase (PL)2, poligalacturonase (PG)3 e pectina metil 

esterase (PE)4, que vão permitir uma clarificação em menor tempo por garantirem uma queda 

rápida das pectinas contidas nos mostos, mesmo com baixas temperaturas, permitindo uma 

economia essencial de tempo, uma diminuição da viscosidade e uma maior facilidade na 

aglomeração de flocos na fase de flotação. Quanto à E2, uma possibilidade que justifique a sua 

ação neste estudo, é que o seu poder enzimático também pode variar mas se as diferenças de 

doses forem mais acentuadas.   

Da análise da Figura 23, verificou-se que, no que toca à relação entre os tempos de flotação e 

as doses de enzimas utilizadas, nos ensaios com a dose de 2ml/hl obteve um maior tempo de 

flotação do que no ensaio com 3ml/hl para ambas as enzimas em estudo.  

A enzima que apresentou uma flotação mais extensa (mais tempo) para ambas as doses foi a 

E2 na dose de 2ml/hl. A que obteve um menor tempo foi a E3 com 3ml/hl (30 minutos), onde 

se conclui que é a mais eficaz neste estudo. Para além disto pode-se concluir que com maior 

dose de enzima utilizada obteve-se menor tempo de flotação. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
2 Decompõe as pectinas esterificadas e não esterificadas. Esta é uma atividade fundamental das enzimas da AEB, 

pois produz uma velocidade de clarificação muito rápida. 
3 Divide apenas as pectinas não esterificadas. A atividade enzimática da PG trabalha em sinergia com a atividade 

da PL e desempenha um papel muito importante na determinação da transparência e da filtração do vinho. 
4 Suporta a PG na queda das pectinas 

Figura 23 - Ação de diferentes doses de enzimas no tempo de flotação. 
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Apesar de, a enzima E3 ter apresentado tempos menores de flotação foi a que obteve maiores 

valores de NTU, como observado na Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Ação das diferentes doses de enzimas na turbidez passados 30 minutos. 

Para estes dois ensaios verificou-se um comportamento distinto para as duas doses testadas, 

tendo a enzima E2 evidenciado menores valores de NTU para a dose de enzima inferior e o 

contrário verificou-se para a E3. Pode-se concluir também que não houve correspondência, 

como se pode observar na Figura 24, ou seja, não foi por se utilizar uma dose superior de 

enzima que se obteve maiores valores de turbidez. 

Neste ensaio foi ainda medido o volume de borras, onde se observou que a enzima que obteve 

menor volume em ambas as doses foi a E2 com 23hl e 22 hl para as doses de 2 ml/hl e 3 ml/hl, 

respetivamente. A que obteve maior volume foi a enzima E3, com a dose de 3 ml/hl que 

obteve 45hl. 

Após análise de todo o ensaio, conclui-se que nas duas doses testadas não se verificaram 

grandes diferenças nos tempos de despectinização, no que diz respeito ao tempo de flotação as 

doses mais elevadas evidenciaram menores tempos desta operação. Quanto aos valores de 

NTU, pode-se concluir que não houve correspondência, pois como se pode observar, não foi 

por ter maior dose de enzima que se obteve maior valor de NTU. Sendo que pelo volume de 

borras produzidas, podemos concluir que a enzima E2 foi mais eficaz. 
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D. Influência da temperatura no processo de despectinização 

Para avaliar a influência da temperatura dos mostos no tempo de despectinização, foram 

retiradas 3 amostras de duas cubas de 100 hl sem qualquer diferença entre elas, com o mesmo 

mosto, a temperaturas diferentes. Os resultados estão evidenciados na Figura 25, onde se 

apresenta a média das três amostras para ambas as temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Influência da temperatura no tempo de despectinização. 

Por observação do gráfico conclui-se que as temperaturas mais baixas favorecem o processo 

de despectinização, isto é, a 16ºC o tempo de despectinização é menor na maioria das 

amostras comparativamente quando estas amostras são submetidas a 19ºC. Este 

comportamento não era de esperar, uma vez que a temperaturas mais elevadas o 

comportamento enzimático é mais favorecido, o que nos leva a ponderar que uma possível 

causa é ter-se utilizado mostos diferentes, bem como o volume ter sido diferente em ambas as 

cubas. 

Para além destes resultados, verificou-se ainda que à temperatura de 19ºC o volume de borras 

foi maior, cerca de 45 hl, enquanto à temperatura de 16ºC obteve-se 7 hl de borras.  

Por análise deste ensaio, conclui-se que a temperatura é um fator determinante no tempo de 

despectinização e no processo em geral uma vez que o volume de borras foi substancialmente 

diferente.  
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E. Ação da bentonite no processo de flotação 

Com o intuito de verificar se existem ou não diferenças entre flotar com ou sem bentonite, 

decidiu-se realizar um ensaio comparando os tempos de despectinização e flotação e o uso ou 

não de bentonite, percebendo-se assim a influência desta nestes processos, os resultados estão 

explícitos na Figura 26.  

 

 

 

 

 

 

 

Pelo verificado no gráfico acima exposto, conclui-se que quanto ao tempo de despectinização, 

este foi menor com o uso de bentonite do que sem esta argila. Isto pode ser justificado pelo 

facto de a bentonite apresentar características que influenciam o tempo de despectinização. 

Uma das características principais é a sua capacidade de retenção da água, o que provoca um 

aumento do seu volume. É uma argila que possui carga negativa à superfície, capaz de reagir 

com as proteínas do vinho (carregadas positivamente ao pH do vinho).  

Para além disto, as enzimas são irreversivelmente inativadas pela bentonite, qualquer 

tratamento com esta argila deve ser sempre realizado após a ação das enzimas de acordo com 

o procedimento. 

Durante a execução do ensaio, observou-se que a flotação não ocorreu com bentonite. Este 

fenómeno pode ser explicado pelo facto de que, para se conseguir uma colagem com sucesso 

é importante que a escolha da bentonite seja cuidadosa em função da ação pretendida.  

Figura 26- Ação da Bentonite no tempo de despectinização e de flotação. 
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Nesse sentido, o que pode ter sucedido fora a incorrecta escolha da bentonite a ser usada para 

este tipo de processo. Há também a hipótese de terem sucedido alterações no pH e na 

temperatura, das quais poderão afetar a conformação da proteína e a exposição de grupos 

carregados localmente dentro desta.  

Outra possível causa pode ser o facto de parte da bentonite se ter depositado no fundo da cuba 

e outra porção ter ficado à superfície, ou seja, não se misturou a totalidade da bentonite com o 

mosto, o que terá dificultado o processo. 

Em relação à turbidez, o valor deste foi menor com bentonite, cerca de 100 NTU. Isto pode 

dever-se ao facto de na amostra da flotação com gelatina ter ido uma proporção maior de 

borra. Quanto à amostra sem bentonite, esta apresentou um valor de 120 NTU 

F. Comparação entre o processo de flotação e de decantação 

Neste estudo foram utilizadas para a flotação a enzima E2 e E3 e para a decantação a enzima 

E5. Foram comparados os processos de flotação e decantação e os resultados estão 

evidenciados na Figura 27.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 27 - Influência do processo de flotação em comparação ao de decantação quanto à percentagem de 

borras. 
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Da análise dos resultados (Figura 27), pode-se concluir que a dose de gelatina não teve 

qualquer influência no volume de borras. De salientar que o volume de borras foi 

consistentemente superior (> 2x) nos ensaios de decantação.  

Para além dos valores de borra, pode-se verificar que a decantação é, normalmente, um 

processo mais demorado do que a flotação. Este comportamento confirmou-se nos ensaios 

realizados tendo em conta que, para o mesmo mosto e apesar da variação de volume, a 

flotação levou no máximo 1h em todos os ensaios, e a decantação demorou entre 2 a 3 dias. O 

que evidencia a potencialidade do processo de flotação. 

Conclui-se assim, que o fator volume de borras tornou-se determinante para a escolha entre 

estes dois processos. 

No que toca aos valores de turbidez obtidos, concluiu-se que no processo de decantação a 

média dos três ensaios realizados com a enzima E5 obteve um valor de 77 NTU. Nos valores 

de flotação, a média dos valores dos dois ensaios realizados com a enzima E3 foi de 66 NTU, 

já no ensaio onde se aplicou a enzima E2 obtiveram-se 80 NTU.  

Observa-se que os valores variaram entre 66 e 80 NTU em que ambos são considerados 

satisfatórios, mas sem se poder fazer uma generalização, pois foram obtidos nestas condições 

de trabalho podendo diferenciar-se de estudo para estudo.  

É de realçar que foram utilizadas enzimas específicas tanto para a flotação como para a 

decantação, como foi mencionado anteriormente, concluindo assim que o método em si é a 

causa para as discrepâncias apresentadas. 
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Conclusões e Perspetivas Futuras 

Em jeito de conclusão, pode dizer-se que a flotação é uma mais valia para as empresas e é 

uma técnica cada vez mais utilizada, por todas as vantagens mencionadas ao longo deste 

estudo. Tais como ser um método bastante prático, com eficiência energética e de custos, 

sustentabilidade ambiental e velocidade de clarificação. 

Com vista a validar as condições de otimização do processo de flotação, foram realizados 

diferentes ensaios. Os resultados obtidos estão na sua maioria de acordo com os descritos 

pelos autores mencionados ao longo do relatório, bem como das fichas técnicas referentes às 

enzimas utilizadas. A partir da análise desses resultados tiraram-se diversas conclusões, entre 

elas, que a grande diversidade de enzimas utilizadas apresentaram um comportamento 

eficiente neste processo.  

Para as condições testadas, houve clara diferença no uso de diferentes enzimas, sendo que a 

utilização de maiores doses de gelatina e a utilização de menores temperaturas conduziram a 

um processo mais eficaz. Ou seja, o uso de enzimas, de gelatina, bem como a temperatura são 

fatores que influenciam o processo de flotação. 

Relativamente à comparação feita entre o processo de flotação e de decantação, verificou-se 

que o fator volume de borras tornou-se determinante para a escolha entre estes dois processos, 

pelo facto de se ter obtido maior volume de borras na decantação assim como maior tempo na 

realização do processo. Desta forma, conclui-se que a flotação é um processo mais eficaz 

comparativamente à decantação pois obtém-se um maior rendimento entre a relação 

mosto/borras.  

Futuramente, seria interessante avaliar também o impacto sensorial da utilização do processo 

de flotação, bem como os vários impactos derivados da utilização de diferentes combinações 

de adjuvantes. 
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Anexo I - Determinação do Anidrido Sulfuroso 

Reagentes: 

- Ácido sulfúrico (H2SO4), solução a ¼ (v/v); 

- Solução de amido a 5 g/l; 

- Solução de iodo a 4 g/l; 

- Solução de hidróxido de potássio (KOH) ± N. 

Equipamento/Material: 

- Erlenmeyer de 500 ml; 

- Bureta Digital; 

- Pipeta de 50ml. 

Modo Operatório: 

- Anidrido Sulfuroso Livre (SO2 livre) 

Para um erlenmeyer de 500 ml pipetar 50 ml de vinho e adicionar 5 ml de H2SO4 e cerca de 

2ml de solução de amido. Titular imediatamente com a solução de iodo até que se observe 

uma coloração azul-arroxeado, sendo V em ml o volume de iodo utilizado. 

- Anidrido Sulfuroso Total (SO2 total) 

Para um erlenmeyer de 500 ml medir 20ml da solução de KOH ± N e pipetar 50ml de vinho. 

Aguardar cerca de 15 minutos, para permitir que as combinações aldeídicas e cetónicas se 

realizem. Acrescentar 10 ml de H2SO4 e cerca de 2ml de solução de amido. Titular 

imediatamente com a solução de iodo até que se observe uma coloração azul arroxeado, sendo 

V’ em ml o volume de iodo utilizado. 

Expressão de Resultados: 

SO2 livre: expresso em mg/l: 20 × V  

SO2 total: expresso em mg/l: 20 × V 
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Anexo II - Inoculação com Leveduras Secas Ativas 

Ativadores:  

 Dissolver na água a hidratação das LSA antes de colocar as LSA; 

 Dissolver em mosto e introduzir durante a remontagem antes do início da fermentação. 

Nutrientes: 

 Dissolver em mosto e introduzir durante uma remontagem na fermentação. 
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Anexo III – Protocolo de vindima da Sociedade Vinhos Borges S.A. Lixa. 

  



 

77 

 


