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Foi prestada atenção para garantir que as informações contidas neste documento sejam precisas. As aplicações e condições de uso específicas 
do produto pelo utilizador estão fora do nosso controlo, não garantimos nem fazemos qualquer declaração quanto aos resultados que possam 
ser obtidos pelo utilizador. Incumbe ao utilizador determinar a adequada utilização dos nossos produtos para as suas finalidades específicas, 
bem como o estatuto legal da utilização que pretende fazer dos mesmos.
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A NOSSA EMPRESSA



anchor oenology
Anchor Œnology é uma divisão da Anchor Yeast que foi, 
desde 1923, a primeira empresa de leveduras da África 
do Sul. Anchor Yeast tem sido líder na África do Sul no 
fornecimento de leveduras, aumento de massas levando a 
fermentação tecnológica para o consumidor, indústrias de 
panificação, vinho e álcool. A Empresa integra uma talentosa 
equipa de 400 pessoas, nas instalações de produção e na 
sua própria rede de distribuição nacional. Anchor tem a 
Certificação de Sistemas de Gestão de Qualidade ISO que 
assegura produtos e serviços de elevada qualidade. Anchor 
Yeast construiu a sua posição de liderança através de uma 
forte e competente equipa de gestão, que tem mantido 
as Unidades de Negócio focadas no mercado, juntamente 
com um compromisso contínuo de construção das marcas, 
aplicação de tecnologia e elevados níveis de serviço ao 
cliente. Mais informações em www.anchor.co.za.

dsm food and beverage
DSM Food and Beverage é um produtor líder de soluções de 
valor acrescentado para a indústria alimentar, contribuindo 
de forma decisiva para o sucesso do seu favoritismo 
a nível mundial nos laticínios, alimentos processados, 
sumos de frutas, bebidas alcoólicas e marcas de alimentos 
funcionais. DSM Food and Beverage tem um compromisso 
com produtos de confiança e com a rastreabilidade 
que vai ao encontro das exigências de segurança e de 
sustentabilidade que são representadas pela nossa marca 
de excelência em nutrição: Quality for Life™. Com 1.400 
colaboradores ativos em 25 localidades por todo o mundo,  
DSM Food and Beverage é uma verdadeira equipa global.  
Mais informações sobre a DSM Food and Beverage em 
www.qualityforlife.com.

nossa empressa

missão
A Oenobrands desenvolve e comercializa produtos 
enológicos do presente e do futuro. A sua permanente 
estratégia de inovação permite a criação de soluções 
que proporcionam uma resposta integrada tanto para as 
ambições como para os desejos dos enólogos, vendedores 
e consumidores. É com uma forte crença no futuro da 
indústria e lidando com mudanças contínuas que a 
Oenobrands, apoiada pelas suas empresas-mãe de renome 
mundial (DSM Food and Beverage e Anchor Œnology) 
desenvolveram uma gama de produtos enológicos tais 
como enzimas, leveduras, derivados de leveduras e 
bactérias. Com uma equipa altamente qualificada, em 
vários campos, a Oenobrands propõe soluções específicas 
e inovadoras cientificamente sólidas para os enólogos. A 
Oenobrands distribui nos cinco continentes através de uma 
rede especializada, as seguintes marcas.

OENOBRANDS: 

SOBRE NÓS
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os nossos locais de produção 
e centro de logística

FRANÇA
RAPIDASE
ISO 9001 : 2015
FSSC 22000

1 DINAMARCA
FERMIVIN, CLARISTAR, FINAL TOUCH, EXTRAFERM
ISO 9001 : 2015
FSSC 22000 / BRC / IFS

4

FRANÇA
NOSSO CENTRO DE LOGÍSTICA
ISO 9001 : 2015 (STEF transporte / armazém)
ISO 50001 : 2011 (STEF transporte / armazém)
IFS LOGISTICS (STEF transporte)

2 ESTÓNIA
MAXAFERM / NATUFERM BRIGHT / NATUFERM PURE / NATUFERM 
FRUITY / NATUFERM INTENSE
ISO 9001 : 2015
BRC

5

FRANÇA
ANCHOR BACTERIA / MALOFERM 
ISO 9001 : 2015
FSSC 22000

3 ÁFRICA DO SUL
ANCHOR WINE YEAST 
ISO 9001 : 2015 
FSSC 22000

6
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YEAST DERIVATES TECHNICAL 
SPECIALIST AND AREA MANAGER

Itália, Eslovénia, Croácia, Sérbia, Hungria

MICHELE BOGIANCHINI 
michele.bogianchini@oenobrands.com

CUSTOMER SERVICE ASSISTANT

AMÉLIE DANTI
amelie.danti@oenobrands.com

ADMINISTRATION AND ACCOUNTING MANAGER

CAROLINE BURTIN 
caroline.burtin@oenobrands.com

INDUSTRIAL TRIALS COORDINATOR 
AND AREA MANAGER

Brasil, Uruguai, Argentina, Chile

JUAN ANTONIO DELGADO CAMPILLO
juan.antonio.delgado@oenobrands.com

YEAST DERIVATES BRAND MANAGER 
AND AREA MANAGER

França, Grécia, Roménia, Bulgária, Polónia

ANNABELLE COTTET
annabelle.cottet@oenobrands.com

SUPPLY AND CUSTOMER SERVICE MANAGER

SOPHIE GROUSSET
sophie.grousset@oenobrands.com

FERMIVIN BRAND MANAGER AND AREA MANAGER 
Alemanha, Áustria, Hungria, Espanha, República 
Checa, Eslováquia, Bélgica, Ucrânia, Moldávia, 

Geórgia, Rússia, Turquia, China

AURÉLIEN BASTIANI
aurelien.bastiani@oenobrands.com

TECHNICAL SALES MANAGER

LAUREN BEHRENS
lbehrens@anchor.co.za

RAPIDASE BRAND MANAGER 
AND AREA MANAGER 

Espanha, Portugal, Japão

ANTONIO ÁLAMO AROCA
antonio.alamo@oenobrands.com

APRESENTAÇÃO 

DA EQUIPA
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TECHNICAL SALES MANAGER

MMULE MASALESA
mmasalesa@anchor.co.za

TECHNICAL SALES MANAGER

ALIZANNE VAN ZYL
avanzyl@anchor.co.za

PRODUCT AND APPLICATION MANAGER

DR RÉMI SCHNEIDER
remi.schneider@oenobrands.com

MANAGING DIRECTOR

ISABELLE VAN ROLLEGHEM
isabelle.van.rolleghem@oenobrands.com

ANCHOR INTERNATIONAL 
PRODUCT MANAGER

ELDA LERM
elerm@anchor.co.za

DIRECTOR ANCHOR OENOLOGY

DR DANIE MALHERBE
dmalherbe@anchor.co.za

COMMUNICATION COORDINATOR 
AND AREA MANAGER

Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Irlanda

BLANDINE LEFOL
blandine.lefol@oenobrands.com
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MÉXICO
Scott Laboratories20

16
GRÉCIA
Elton International

18 ITÁLIA
n Enologica Vason
n Corimpex Service

17
HUNGRIA
n Enologica Vason / Cellarius
n Max F. Keller / Vulcascot

21
NOVA ZELÂNDIA
Winequip

19
JAPÃO
Servicetec Japan Corporation

ARGENTINA
Durox EnologÍa3

CANADA
Scott Laboratories7

5
ÁUSTRIA
n C. Schliessmann / Di Für Weinbau & Önologie
n Max F. Keller / Vulcascot

2
ALEMANHA
n C. Schliessmann Kellerei-Chemie
n Max F. Keller

BULGÁRIA
Elton Corporation6

4
AUSTRÁLIA
n Lallemand Australia
n Winequip

ÁFRICA DO SUL
Anchor Oenology1

CHILE
F.H. Engel8

14
FRANÇA
Erbslöh France

9 CROATIA
Enologica Vason

15
GEÓRGIA
Vine and Wine Group

ESTADOS UNIDOS
Scott Laboratories11

10
ESPANHA 
n Vason Iberica
n Erbslöh España

12
ESLOVÁQUIA
O.K. Servis Biopro

13 ESLOVÊNIA
Enologica Vason

11

20

8 3
31

7
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23
PORTUGAL
A. Freitas Vilar

REPÚBLICA TCHECA
O.K. Servis Biopro24

25
ROMÉNIA
Elton Corporation

22
POLÓNIA
Browin

26
RÚSSIA
Vinsold

UCRÂNIA
Vintech30

28
SUÍÇA
n Erbslöh France
n C. Schliessmann 

27 SÉRVIA
Enologica Vason

31
URUGUAI
Abastecimientos

29
TURQUIA
IMCD

1

19

4

21

30

26

15
29

1023 16

14

2

28

22
24

13

5

18 9

12

27 25
6
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A NOSSA APLICAÇÃO MÓVEL

A NOSSA REDE DE 

PARCERIAS CIENTÍFICAS

universidades e institutos de investigação 
ajudam-nos a validar os nossos conceitos usando 

metodologias de validação de ponta:

chile uruguai

áfrica do sul

itália

ENOLAB DI DARIO MONTAGNANI 
- SERVICE OF ANALYSIS AND 
ENOLOGICAL CONSULTING 

espanha

austrália

B.N.I.C. - BUREAU NATIONAL 
INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC

I.U.V.V. - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
LA VIGNE ET DU VIN « JULES GUYOT »

frança

argentina nova zelândia
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A NOSSA APLICAÇÃO MÓVEL

oenotools: 
ferramenta de cálculo de referência 

para os enólogos do mundo!

ESTA APLICAÇÃO MÓVEL ESTÁ DISPONÍVEL EM INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS E ITALIANO.

COM A NOSSA APP EXCLUSIVA PARA 
SMARTPHONE CALCULE EM POUCOS 
SEGUNDOS: 

➜  ADIÇÕES DE PRODUTOS

➜  ADIÇÕES E REMOÇÃO DE SO2 

➜  CONVERSÕES DE UNIDADES

➜  FRIGORIAS NECESSÁRIAS PARA 

MACERAÇÕES PELICULARES, 

CLARIFICAÇÕES E ARREFECIMENTO  

DE MOSTOS

➜  CONVERSÕES DO VOLUME DO 

DEPÓSITO 

➜  ACIDIFICAÇÃO E DESACIDIFICAÇÃO

➜  REMOÇÃO DE O2 OU CO2

13 • OENOBOOK N°12





EM DESTAQUE



O volume de boca é uma sensação pseudo-tátil detetada numa grande variedade de alimentos e bebidas. Pode ser definida 
por atributos positivos como redondez, sucrosidade e untuosidade, mas também pela ausência ou pelos baixos níveis de 
outras sensações, como a adstringência. A acidez e o amargor também são frequentemente considerados antagonistas do 
volume de boca a um nível cognitivo. Como o volume de boca resulta de muitos fatores, é difícil ligá-lo a alguns parâmetros 
da composição do vinho. Neste artigo em destaque, após uma revisão do impacto do volume de boca proveniente das uvas, 
daremos enfoque ao impacto dos ingredientes do vinho, como enzimas, leveduras, bactérias ácido-lácticas e derivados de 
leveduras e as suas contribuições para a volume de boca.

a contribuição de soluções biotecnológicas 
para melhorar a sensação do volume em boca

• TANINOS
Nas uvas, os taninos são uma das mais importantes 
famílias de compostos que acabam por comunicar 
volume de boca ao vinho. Obviamente, a composição do 
tanino é um ponto-chave, e como descrito no artigo Em 
Destaque do Oenobook 11, os processos de vinificação 
têm uma contribuição significativa para a composição 
final dos taninos, através de reações de adição, oxidação, 
polimerização e agregação envolvendo as formas nativas. 
No entanto, a casta pode influenciar o perfil das diferentes 
famílias fenólicas e, desta forma, a composição final dos 
taninos no vinho e as propriedades sensoriais que estes 
induzem. De salientar que quanto mais elevado o grau 
de polimerização e de galoílação, maior a adstringência 
(figura 1). A quantidade de taninos, pelo contrário, é mais 
dependente das condições de maturação.
Esses mecanismos evolutivos podem levar à preservação/
formação de estruturas polifenólicas que apresentam uma 
grande interação com proteínas, especialmente Proteínas 
Ricas em Prolina (PRPs), induzindo a precipitação parcial 
de estruturas proteína-tanino. Esta reação explica em 
parte a diminuição da adstringência do vinho quando são 
utilizados produtos de estabilização proteica. Mas o mesmo 
mecanismo também forma a base da adstringência, devido 
à perda do efeito de lubrificação da saliva quando os PRPs 
da saliva estão envolvidos. Esta perda de lubrificação é 
então percebida pelos mecanorreceptores da mucosa 
bucal, como o MUC1. Uma segunda hipótese é que a 
interação com os taninos ocorre diretamente na proteína 
aderente aos mecanorreceptores epiteliais MUC1, levando à 
clivagem de uma parte dessa proteína que induz a ativação 
do recetor (Canon et al., 2021). Neste caso, a reação entre 
taninos e PRPs da saliva deve ser considerada como um 
mecanismo de prevenção, que está em consonância com o 
aumento dos níveis de PRP na saliva em mamíferos sujeitos 
a uma dieta rica em tanino.

• POLISSACARÍDEOS DE UVA
Da mesma forma, os polissacarídeos de uva que são 
extraídos principalmente durante a maceração e 
prensados indiretamente contribuem para o volume 
de boca do vinho. Se os polissacarídeos de uva não 
forem abundantes o suficiente para serem diretamente 

percebidos em boca, podem evitar a agregação de 
tanino ou reduzir o seu tamanho. Estes agregados são 
conhecidos por serem mais adstringentes e, portanto, a 
presença de polissacarídeos pode reduzir a adstringência 
(Brandão et al., 2017). Entre a enorme diversidade de 
polissacarídeos de uva, o ramnogalacturonano II é o 
único composto que aparenta ter uma contribuição 
direta e específica para uma diminuição da adstringência, 
evitando a precipitação de estruturas tanino-proteína 
na boca. Os polissacarídeos e o ramnogalacturonano II 
claramente diminuem a adstringência do vinho como 
recentemente relatado em estudos estatísticos que 
combinaram a composição de polissacarídeos e dados 
de análise sensorial (Quijada-Morin et al., 2013). Pelo 
contrário, o impacto dos oligossacarídeos resultantes da 
adição de pectinases (Ducasse et al., 2011) não é tão claro 
com dados controversos destacando a importância do 
tamanho e a composição em manose e galactose nestes 
compostos (Quijada-Morin et al., 2013; Boul et al., 2016).

• COMPOSTOS PROMOTORES DE SUCROSIDADE
Mais recentemente, cinco compostos promotores de 
sucrosidade foram identificados em sementes de uva e 
vinhos tintos/brancos (Cretin et al., 2018). O ponto de 
partida da pesquisa foi o aumento da sucrosidade no vinho 
com maceração pós-fermentativa. Os cinco compostos 
foram degustados em solução hidroalcoólica em vinho 
branco e vinho tinto e apresentaram diferentes níveis de 
sucrosidade, sendo que o composto cinco foi o mais doce, 
o ácido epi-di-hidrofásico-β-D-glucopiranosídeo. Este 

1. IMPACTO DA COMPOSIÇÃO DA UVA  
NO VOLUME DE BOCA

Adstringência

Taninos monoméricos Taninos condensados

Grau de 
polimerização

Grau de 
galoílação

Figura 1. Impacto da estrutura dos taninos na perceção da 
adstringência.
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composto está ligado ao metabolismo do ácido abscísico 
(ABA) e poderia ser acumulado durante a maturação 
(figura 2). Transmite equilíbrio ao vinho, especialmente 
nos tintos, e pode estar envolvido no que se chama de  

« sucrosidade sem açúcar ». Muitos outros aspetos 
ligados a estes compostos ainda necessitam de ser 
estudados, mas a sua identificação ressalva a importância 
da maturação da uva no volume de boca do vinho.

350

300

250

200

150

100

50

0
Fermivin

VR5
Fermivin

4F9
Fermivin

PF6
Fermivin

A33
Fermivin

MT48
Fermivin

LVCB
Fermivin

XL
Fermivin

3C

Conteúdo em manoproteínasmg/L

Figura 3. Produção de manoproteínas de leveduras Fermivin 
durante a fermentação alcoólica.

• INFLUÊNCIA DAS LEVEDURA E BACTÉRIAS
Os taninos podem ser diretamente absorvidos pela parede 
celular da levedura durante a fermentação alcoólica, 
diminuindo assim o seu nível no vinho e correlativamente a 
sua maior presença nas borras após a fermentação alcoólica. 
Este mecanismo pode explicar em parte a redondez do 
vinho fermentado com Fermivin Unity XL em comparação 
com outras estirpes como mostrado na figura 4. 

• GLICEROL E ÁLCOOL
Entre os diferentes parâmetros que podem influenciar 
o volume de boca no vinho, além dos compostos 
intrínsecos da uva, o álcool e o glicerol produzidos 
durante a fermentação são considerados contribuições 
para a sucrosidade e a untuosidade do vinho. Estas 
afirmações, ligadas às propriedades dos compostos 
puros (o sabor doce do etanol e a viscosidade elevada 
do glicerol), são cada vez mais controversas devido aos 
níveis encontrados no vinho. Mesmo não se consiga 
excluir a sinergia específica com outros componentes ou 
mecanismos, um estudo recente realizado pelo Prof. Axel 
Marchal na Uiversidade de Bordéus validou estudos mais 
antigos e relatou claramente o efeito não-significativo do 
etanol ou do glicerol, mesmo com a adição 1.5% de álcool 
e 5 g/L de glicerol num vinho tinto clássico (Marchal e 
outros., 2011). No entanto, esta experiência ressalvou o 
efeito significativo da adição das borras na sucrosidade 
percebida. Este ponto será desenvolvido na secção 2.2.1.

• MANOPROTEÍNAS LIBERTADAS DURANTE  
A FERMENTAÇÃO
Pelo contrário, as manoproteínas libertadas durante a 
fermentação alcoólica podem ter um forte impacto no 
volume de boca e na redução da adstringência. Este impacto 
pode ser observado logo após a fermentação alcoólica, sem 
qualquer estágio sobre borras, demonstrando a capacidade 
variada da levedura de contribuir diretamente para o volume 
em boca. Por exemplo, geralmente caracterizamos as 
estirpes de leveduras de Fermivin® pela sua capacidade de 
libertar manoproteínas durante a fermentação e a diferença 
é enorme como apresentado na figura 3, diretamente ligada 
à perceção em boca. As manoproteínas estão envolvidas 
no mecanismo de agregação de taninos, impedindo a 
sua formação ou reduzindo o seu tamanho enquanto 
aumentam a sua estabilidade. A eficácia das manoproteínas 
na estabilização das partículas coloidais diminui com o 
aumento do peso molecular, sugerindo um mecanismo de 
estabilização estérica. As manoproteínas também limitam a 
precipitação de complexos de proteína-tanino.

2. IMPACTO DOS METABÓLITOS DE FERMENTAÇÃO E ADITIVOS

2.1 MODULAÇÃO DO VOLUME DE BOCA DURANTE A FERMENTAÇÃO

mg/L

Fermivin
XL

40 19 17

200 220
250

Fermivin
XL

Levedura 1

Borras Vinhos

Levedura 1Levedura 2 Levedura 2

Figura 4. Absorção de taninos por diferentes estirpes de levedura 
em vinho tinto (dados do INRA).

Figura 2. Figura 2. Estrutura e caracterização gustativa da intensidade da sucrosidade dos 5 compostos doces identificados nas uvas, 
dissolvidos num vinho tinto de Bordeaux (10 mg/L) – adaptado de Cretin et al., 2018. 

1  ácido 2-hidroxi-3-metilpentanóico-2-O-β-glicopiranosídeo 2  ácido 2-hidroxi-4-metilpentanóico-2-O-β-glicopiranosídeo 3  Ácido gálico-4-
O-glicopiranosídeo 4  ácido 3-indolil-(2R)-O-β-D-glicopiranosídeo láctico 5  ácido (1′R, 3′S, 5′R, 8′S)-dihidrofásico-3´-O-β-glicopiranosídeo.
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Efeitos indiretos da fermentação podem também ser 
considerados, tais como a produção de metabólitos que 
estão envolvidos na evolução dos polifenóis (adições, 
polimerização e interações com outros compostos). Estes 
efeitos indiretos podem também explicar parcialmente o 
impacto da fermentação malolática e, especialmente, da 
mistura de bactéria Anchor® DUET Soft para a co-inoculação 
(figura 5). A diminuição da acidez e do próprio ácido láctico 
contribuem para o aumento da perceção do volume de 
boca após a fermentação malolática.

O impacto no aroma da estirpe de levedura pode também 
contribuir indiretamente para o volume de boca. Alguns 
efeitos cognitivos foram reportados e são observados 
diariamente pelos enólogos. Por exemplo, a diminuição 
do aroma herbáceo devido à degradação da pirazina, 
quer pela degradação térmica quer seja pelo uso uma 
de levedura adequada, como Anchor Alchemy IV ou 
Alchemy III (figura 6), pode também contribuir para 
uma melhor apreciação de taninos que de outra forma 
seriam percebidos como mais ásperos. Uma consideração 
semelhante pode ser atribuída à intensificação da fruta 
(especialmente notas a fruta madura) devido ao uso de 
leveduras específicas tais como Anchor Legacy NT 50, 
Fermivin Unity VR5 ou MT48.

• INFLUÊNCIA DA NUTRIÇÃO
A adição de paredes celulares de levedura ou nutrientes de 
derivados de levedura podem também modular o volume 
de boca do vinho, provavelmente devido à presença de 
manoproteínas nestes componentes da levedura. Na 
gama Feel Safe, o Natuferm Intense é formulado com uma 
levedura inativada específica que aumenta a redondez 
em boca, como mostrado na figura 7. Uma observação 
semelhante foi feita com Extraferm® D’fend sendo que o 
componente de levedura inativada permitiu uma maior 
redondez aliada às suas propriedades antioxidantes.

No entanto, ao usar estes derivados de levedura não se 
pode excluir a contribuição de outros compostos para 
a sucrosidade percebida. Destaca-se uma proteína de 
choque presente em diferentes níveis em derivados de 
levedura e leveduras (Léger, 2019). Foi demostrado que 
os peptídeos originários desta proteína apresentaram 
um forte efeito de sucrosidade quando são libertados no 
vinho. Peptídeos residuais não consumidos pela levedura 
podem também contribuir para sabores doces, amargos e 
umami, modulando assim a perceção de volume de boca.

2.2 IMPACTO DAS CONDIÇÕES E PROCESSOS  
DE PÓS-FERMENTATIVOS
2.2.1 ESTÁGIO SOBRE BORRAS 
Um processo enológico comprovado usado para aumentar 
a volume de boca passa por estagiar o vinho sobre 
borras. Durante esta etapa pós-fermentativa, a levedura 
morta nas borras é naturalmente autolisada, libertando 
muitos compostos interessantes, como manoproteínas, 
peptídeos e nucleótidos.

• PEPTÍDEOS E NUCLEÓTIDOS
Se os nucleótidos são conhecidos por serem intensificadores 
aromáticos, e se são amplamente utilizados por causa 
desta propriedade em extratos específicos de levedura na 
indústria alimentar, a sua contribuição para o volume de 
boca não está realmente documentada para vinho. Se a 
libertação de nucleótidos durante o envelhecimento sobre 
borras foi relatada há vários anos (Charpentier et al., 2005), 
as suas concentrações individuais eram muito baixas para 
serem consideradas como contribuintes para o sabor. No 
entanto, estudos mais recentes destacaram o possível 
impacto do enriquecimento do vinho em glutamato livre 
e nucleótidos que provocam um sabor umami (Vinter-
Schnidt, 2021), especialmente quando esses vinhos foram 
harmonizados com alimentos ricos em nucleótidos, como 
ostras, vieiras ou atum, escolhidos neste estudo como 

Figura 5. O perfil organolético de um vinho tinto produzido com 
Anchor DUET Soft comparado com uma cultura comercial de O. 
oeni (Tempranillo, Espanha).
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O volume de boca do vinho é o resultado de interações entre 
compostos de diferentes origens.
Os taninos de uva e polissacarídeos e o efeito de sucrosidade 
resultante das interações entre a casta e as condições culturais 
são um dos mais importantes contribuintes o volume de boca, 
de notar que os processos de vinificação podem também 
modular fortemente essa perceção. Entre as ferramentas 
não biotecnológicas disponíveis surge o uso de barris de 
carvalho, através da micro oxigenação favorecendo formas 
menos reativas de taninos, mas também durante a extração 
de compostos doces ou amargos presentes na madeira, como 
quercoterpinóides I e II (compostos doces) e (+)-lioniresinol 
(composto amargo) como relatado recentemente (Marchal et 

al., 2020; Cretin et al., 2016).
Além disso, como mostrado nesta seção Em Destaque, o uso 
de certas ferramentas biotecnológicas e a própria fermentação 
podem modificar muito a perceção do volume de boca. Isto 
é devido à interação direta, como a absorção de taninos nas 
paredes celulares das leveduras, ou indiretamente à mudança 
de composição matricial que induz o reajuste dos polifenóis 
nativos, e à libertação de compostos de impacto como 
manoproteínas, peptídeos ou nucleótidos. Isso oferece ao 
enólogo inúmeras ferramentas para modular o volume de 
boca dos seus vinhos utilizando as enzimas de maceração ou 
glucanases apropriadas, leveduras ou bactérias, nutrição e 
manoproteínas.

CONCLUSION➔

modelos de alimentos ricos em nucleótidos. Este sabor 
umami é descrito como salgado e pode ser considerado 
como parte do volume de boca.

• MANOPROTEÍNAS DO ENVELHECIMENTO NATURAL 
DA LEVEDURA
As manoproteínas libertadas durante a fermentação 
alcoólica, e peincipalmente durante o estágio sobre borras, 
mostraram ser compostos ativos no aumento do volume 
de boca (ver seção 2.1). A libertação de manoproteínas 
depende da autólise da levedura e podem ser observadas 
diferenças entre as várias estirpes de leveduras. A 
Hanseniaspora vineae apresenta uma autólise muito 
rápida, sendo adequada para vinhos de rotação rápida ou 
para vinhos fermentados em barricas (figura 8).

Mesmo que a autólise seja um fenómeno natural que 
ocorre após a fermentação alcoólica, pode ser acelerada 
pela utilização de enzimas de β-glucanase. Estas enzimas 
podem degradar a parede celular de levedura, uma vez 
que são capazes de hidrolisar os β-glucanos, constituintes 
da parede celular. Na figura 9, podemos observar o efeito 
da aplicação de glucanases (como Rapidase Batonnage) 
na libertação de manoproteínas. A libertação de 
manoproteínas durante o estágio sobre borras contribui 
para a diminuição da adstringência do vinho, o aumento 
da untuosidade e do volume de boca, mas também para 
a estabilização tartárica, proteica e coloidal. 

• ADIÇÃO DE MANOPROTEÍNAS DE LEVEDURA 
Outra forma de aproveitar as manoproteínas no vinho é a 
adição de manoproteínas extraídas da levedura, propostas 

como produtos prontos a aplicar, como Claristar® e Final 
touch® que contribuem para a estabilização tartárica e 
apresentam um forte impacto organolético. Uma gama 
completa de produtos está disponível com diferentes 
aplicações, dependendo da levedura e do processo de 
extração utilizado. Um bom exemplo do impacto deste 
tipo de manoproteínas é ilustrado pelo efeito da adição 
de Final touch GUSTO na perceção do tanino, como se 
pode observar na figura 10. 
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SOLUÇÕES DE FERMENTAÇÃO



é com orgulho que celebramos  
o 100º aniversário da marca rapidase

A produção das Enzimas Rapidase® em Seclin (Norte da França) é única a nível da biotecnologia moderna. A fábrica 
estabeleceu-se nos primeiros dias da microbiologia e desenvolveu-se continuamente para estar hoje na vanguarda da 
produção de enzimas. Durante anos, novas tecnologias e novos produtos foram introduzidos na fábrica, com o objetivo de 
fornecer o melhor aos nossos clientes, com produtos mais inovadores e com a qualidade DSM.

1906 
DESCOBERTA DA AMILASE 

BACTERIANA 

Em 1906 Auguste Boidin (licenciado 
no Instituto Pasteur) descobriu sob 
um microscópio, a presença de um 

Bacillus capaz de segregar uma 
substância de liquefação do amido, 

uma diástase, chamada, amilase 
bacteriana. 

1913 
INVENÇÃO DO ZYMATOR 

Em 13 de julho de 1659 (1669), 
a dupla Boidin-Effront registou 
a patente do Zymator também 
chamado de « Método e aparelho 
para as diástases fabricadas ». 

Auguste Boidin (esquerda) e 
três dos seus colaboradores.

1914 
A GUERRA NÃO INTERROMPE A PESQUISA 

De volta a Seclin, os dois cientistas retomaram as suas experiências e 
produziram a amilase bacteriana para têxteis, conforme planeado.

1921 
COMERCIALIZAÇÃO  
DA « DIASTASE RAPIDASE » 

O primeiro quilo de amilase bacteriana é 
vendido em 1921, sob o nome de « Rapid 
Diastase SFA ». 

 1922 
FUNDAÇÃO DA EMPRESA RAPIDASE 

Em 1922, Jean Effront e Auguste Boidin 
fundaram a empresa Rapidase: que 
surge da junção de «rápida diastase». 
Em 1926, a fama da Rapidase atravessou 
o Atlântico e o grupo americano 
Wallerstein comprou os direitos da 
patente e abriu a fábrica de enzimas em 
Seclin, França. Auguste Boidin morreu 
em 1929, e Jean Effront em 1931. Foram 
substituídos pelos seus respetivos 
filhos, Albert Boidin e Ivan Effront, que 
assumiram o trabalho, cooperando 
juntos durante 40 anos.

 1910
 UMA ASSOCIAÇÃO COMPLEMENTAR 

A partir de 1910, Jean Effront (Investigador e 
diretor do Instituto des Hautes Études da Belgica) 
e Auguste Boidin tornaram-se parceiros. Auguste 

Boidin descobria e desenvolvia os processos no 
laboratório, enquanto Jean Effront protegia e 

controlava as patentes da empresa.

Auguste Boidin e Jean Effront

Rapidase®: 100 anos de produção na nossa fábrica na França
Há 100 anos, a primeira enzima Rapidase® produzida em escala industrial saiu de uma fábrica de Seclin, 
França. Com o passar dos anos, a empresa Rapidase tornou-se propriedade da Gist-Brocades e, em seguida, 
da DSM. Na verdade, Rapidase® foi a nossa primeira enzima a ser comercializada. Desde então, tornamo-
nos num dos principais fornecedores de enzimas do mundo. Nestes 100 anos, a Rapidase® evoluiu sendo 
o portfólio principal virado para enzimas de frutas e vinhos. Mas o legado de alta performance, robustez e 
qualidade incomparável continua a ser carregado.
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1962 
RAPIDASE GANHA UMA DIMENSÃO INTERNACIONAL

O Grupo Americano Baxter, a empresa mais importantes 
na área da farmacêutica da época, queria desenvolver o 
mercado europeu e naturalmente pensou na Rapidase 
para o fazer. A Rapidase beneficiou dessa associação 
atingindo uma dimensão internacional. A empresa passou 
a produziu em escala industrial uma grande variedade 
de enzimas como as Amilases, Proteases, Celulases, 
Pectinases e Lipases. A constante pesquisa e seleção 
de microrganismos (bactérias e fungos) possibilitou a 
expansão da gama de produtos.

1978 
UM PAPEL FUNDAMENTAL  
PARA A FÁBRICA DE SECLIN 

Gist-Brocades, empresa especializada 
em biotecnologia, tornou-se líder 
mundial na produção de leveduras 
e enzimas para a panificação, o que 
deu à fábrica de Seclin um papel de 
liderança mundial. 

1992 
CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO  
AUGUSTE BOIDIN 

A Gist Brocades decidiu construir 
um novo laboratório que baptizou 
de «Auguste Boidin» e que faz parte 
do edifício de Pesquisa e inclui O 
departamento Bioquímico Aplicado de 
Alimentos e Alimentar e o departamento 
da Genética.

1998 
DSM ADQUIRIU GIST-BROCADES 

A Fábrica de Seclin integrou a 
DSM Food Specialties. 2012 

OS QUATRO VALORES FUNDAMENTAIS DA 
RAPIDASE NA INDÚSTRIA DO VINHO

A Oenobrands reforçou a promoção de enzimas 
Rapidase em torno de quatro benefícios 
essenciais:
1. Um produto DSM 
2. Enzimas de alta velocidade
3. Testado e validado pela Oenobrands
4. Uma aplicação, uma enzima. 

2013-2022 
VISITA ANUAL DOS ENÓLOGOS  
À FABRICA DE SECLIN

Os enólogos são convidados a visitar anualmente 
a fábrica em Seclin (França) por iniciativa da 
Oenobrands. Até hoje, mais de 300 pessoas 
viram esta fábrica altamente reconhecida situada 
num prédio histórico.Visita à fábrica • 2019

 2022 
LANÇAMENTO DA PRIMEIRA  
PROTEASE NA INDÚSTRIA  
ENOLÓGICA: RAPIDASE PROTEOSTAB

A Oenobrands lança a Rapidase 
Proteostab para ajudar os enólogos na 
obtenção da estabilização proteica do 
vinho.

2010 
CRIAÇÃO DE OENOBRANDS SAS 

A Oenobrands foi criada: uma empresa focada na 
comercialização e no desenvolvimento contínuo 
de uma ampla gama de produtos biotecnológicos 
para a enologia, incluindo as enzimas Rapidase 
dedicadas à vinificação, apoiando-se nas suas 
empresas-mãe de renome mundial 
(a DSM Alimentos e Bebidas e a Anchor Yeast).
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ENZIMAS RAPIDASE® 
RÁPIDAS E EFICIENTES APLICAÇÃO EFEITO

● RAPIDASE® PROTEOSTAB Para conseguir a estabilidade proteica Degradação das proteínas instáveis 
do vinho

● RAPIDASE® EXPRESSION AROMA Extração de precursor aromáticos 
de uvas brancas

Degradação da parede celular 
da película e da polpa

● RAPIDASE® EXTRA PRESS Prensagem eficaz de uvas Degradação de pectinas e protopectinas 
insolúveis

● RAPIDASE® CLEAR Clarificação de mostos de uvas Degradação de pectinas

● RAPIDASE® CLEAR EXTREME Clarificação completa em condições 
difíceis

Degradação das cadeias principais e 
laterais das pectinas a partir dos 6°C

● RAPIDASE® FLOTATION Flotação de mostos de uvas Degradação das pectinas solúveis

● RAPIDASE® THERMOFLASH Depectinização do mosto de uva 
termovinificado

Degradação avançada 
das pectinas até aos 70°C

● RAPIDASE® FAST COLOR Extração rápida de cor e de polifenóis 
nos processos de maceração curta

Degradação da parede celular da película 
da uva

● RAPIDASE® EXTRA FRUIT Extração de precursores aromáticos 
de uvas tintas

Degradação das células das películas 
e polpa

● RAPIDASE® EXTRA COLOR Extração de cor e polifenóis em 
macerações de qualidade Degradação da parede celular da película

● RAPIDASE® FILTRATION Filtração mais fácil e rápida 
de mostos e vinhos

Degradação de polissacáridos pécticos 
e glucanos que interferem na filtração

● RAPIDASE® BATONNAGE Libertação de moléculas que
contribuem para o volume de boca

Degradação da parede celular
das leveduras

● RAPIDASE® REVELATION AROMA Revelação de aroma varietal
(terpénico)

Hidrólise dos precursores
glicosilados

Para oferecer a melhor eficácia na aplicação, cada formulação Rapidase® foi desenvolvida e testada em
institutos de investigação do vinho de renome mundial e validada em adegas à escala de produção. A
nossa equipa técnica e de marketing está disponível para lhe fornecer os resultados dos testes, assim
como, para o auxiliar na avaliação do melhor desempenho dos produtos nas suas condições específicas.

enzimas rapidase: 
apresentação da gama
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A “paz de espírito” chega com as enzimas DSM
As enzimas Rapidase são produzidas ela DSM , um dos poucos líderes mundiais do mercado das enzimas 
alimentares. DSM goza da mais longa história na produção de enzimas de vinificação e assegura a sua 
fiabilidade através do programa Quality for lifeTM. Este compromisso garante que qualquer ingrediente 
DSM que adquira é seguro em termos de qualidade, fiabilidade, reprodutibilidade e rastreabilidade, como 
também é fabricado de forma segura e sustentável. Qualquer especificação do produto, fichas de segurança, 
alérgenos e não-OGM e certificados do fabricante, estão disponíveis mediante solicitação.
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5 mL/hL L 1 Kg ✕ ✕

2-3 g/100 Kg G 100 g
1 Kg ✕ ✕ ✕

1,5-2,5 mL/100 Kg L 5 Kg
20 Kg ✕ ✕ ✕

1-2,5 g/hL
1-2,5 mL/hL

G
G/L

L

100 g
1 Kg 

20 Kg
✕

1-3 g/hL
1-3 mL/hL

G
L
L

100 g
1 Kg
5 Kg

✕ ✕

1-2 mL/hL L
L

5 Kg
20 Kg ✕

1-3 mL/100 Kg L 20 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

1-3 mL/100 Kg L 5 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

2-3 g/100 Kg G 100 g 
1 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

 2-3 g/100 Kg G 100 g 
1 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

3-6 mL/hL L 1 Kg ✕ ✕ ✕

 2-2,5 g/hL G 100 g ✕ ✕

1-4 g/hL G 100 g ✕ ✕ ✕

25 • OENOBOOK N°12



uma protease ácida para alcançar 
a estabilidade proteíca no vinho

A presença de proteínas instáveis, principalmente no vinho 
branco e rosé, mas também no vinho tinto, pode levar 
à formação de turbidez durante o armazenamento e a 
expedição. As proteínas relacionadas com esta patogénese 
(RP), são sobretudo proteínas do tipo taumatina (TLPs) 
e as quitinases sendo responsáveis por esse fenômeno 
de instabilidade. A estabilidade do vinho é um dos 
parâmetros mais importantes na qualidade do vinho, 
sendo logo percebida pelo consumidor. Para alcançar a 
estabilidade proteica do vinho, os enólogos na sua maioria 
utilizam essencialmente a bentonite em doses que podem 
chegar aos 200 g/hL. Este tratamento é, normalmente, 
considerado eficiente, mas com algumas limitações:
n  Não é fácil de se usar.
n  Libertação potencial de metais pesados.
n  Absorção de compostos aromáticos que levam à perda 

da qualidade.
n  Perda de vinho e elevadas quantidades de borras que 

serão eliminados (impacto no custo).

Para evitar essas desvantagens, a Oenobrands, com 
o apoio da DSM, desenvolveu Rapidase® Proteostab, 
uma formulação enzimática líquida com uma atividade 
específica da protease. Esta enzima é uma protease ácida 
chamada Aspergillopepsin I, produzida pela fermentação 
controlada de uma estirpe selecionada de Aspergillus 
niger. Rapidase Proteostab é ativa nas quitinases e nas 
proteínas do tipo taumatina, responsáveis pela formação 
da turbidez nos vinhos brancos, rosé, espumantes e tintos. 
Rapidase Proteostab é adicionada ao mosto pouco antes 
de um tratamento térmico. Este passo é necessário para 
desdobrar proteínas instáveis e permitir que estas sejam 
hidrolisadas por esta preparação enzimática proteolítica 
(endopeptídase) (figura 1). Sem o choque térmico, o 
efeito da enzima pode ser parcial ou insuficiente para 
evitar a instabilidade proteica. Após o tratamento térmico, 
o mosto deve ser arrefecido o mais rápido possível e 
em seguida continuar com o protocolo de vinificação 
habitual. O uso correto da enzima Rapidase Proteostab 
resultará numa estabilidade proteica do vinho, evitando-
se assim a necessidade de qualquer tratamento adicional 
de bentonite. A estabilidade da proteína pode ser testada 
com o teste de calor habitual.

As proteases foram aprovadas para a estabilidade 
proteica pelo OIV e incorporadas nos regulamentos da 
UE desde fevereiro de 2022. 

Cumpre com o regulamento 
europeu (UE) 2022/68 e com o 
Código Internacional das Práticas 
Enológicas da OIV.

NOVO

ENSAIOS DE VINIFICAÇÃO OENOBRANDS
Desde 2019, a Oenobrands, em colaboração com os seus 
distribuidores, realizou inúmeros testes sob diversos cenários 
de vinificação a fim de testar a eficácia da enzima Rapidase 
Proteostab em condições reais de vinificação (figura 2).  
Uvas tintas produzidas com o método termoflash na 
Argentina, uvas brancas na Espanha, em Portugal e na Itália 
apresentaram proteínas estáveis (teste de calor < 2 NTU) 
após o tratamento com a nova formulação de proteases 
ácidas. Nenhum tratamento de bentonite foi necessário e a 
qualidade desejada do vinho foi obtida evitando-se perdas 
de vinho e custos de eliminação de bentonite.

Figura 1. Mecanismo de ação da enzima Rapidase Proteostab. O 
desdobramento consiste numa quebra parcial da conformação da 
proteína tornando as partes ativas acessíveis à enzima proteolítica.

Figura 2. Testes Rapidase Proteostab realizados entre 2020 e 2021. 
Gewürztraminer e Sauvignon blanc da Itália, Verdejo da Espanha, e 
Malbec e Syrah da Argentina. 
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HÁ ALGUM IMPACTO NEGATIVO NA QUALIDADE DO VINHO DEVIDO AO AQUECIMENTO?
Inúmeros experimentos demostraram que não há qualquer variação percetível no perfil sensorial do vinho com ou sem 
protease quando o aquecimento é realizado continuamente e com equipamentos eficazes durante 1-2 minutos a 70-75°C.

Tabela 1. Resultados das provas triangulares. Sauvignon blanc (Austrália). Aquecimento do mosto a 75°C por 1 min. (Marangon et al., 2012). 
Protease testada: Mistura de aspergillopepsin I e II.

AMOSTRAS TOTAL DE PERGUNTAS 
RESPONDIDAS RESPOSTAS CORRETAS SIGNIFICATIVO

Bentonite/aquecimento 47 13 Não significativo

Bentonite/ aquecimento 
+ enzima 47 19 Não significativo

Table 2. Resultados das provas triangulares. Chasselas (Suíça). Aquecimento do vinho a 70°C durante 1 min (estudo Oenoppia, 2017). 
Protease testada: Aspergillopepsin I.

AMOSTRAS TOTAL DE PERGUNTAS 
RESPONDIDAS RESPOSTAS CORRETAS SIGNIFICATIVO

Aquecimento 14 4 Não significativo

Aquecimento + enzima 14 7 Não significativo

Enzima 14 8 Não significativo

E SE A ENZIMA RAPIDASE PROTEOSTAB FOSSE USADA DURANTE A FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA?
A enzima Rapidase Proteostab foi avaliada em países onde é permitido usá-la sem uma etapa de aquecimento obrigatório. 
Descobrimos que a eficácia do tratamento Rapidase Proteostab nas proteínas instáveis não aquecidas pode variar devido 
a um desdobramento incompleto. A estabilidade da proteína é afetada pela variedade da uva, pelas condições sanitárias 
da vinha e potencialmente pelo equilíbrio de quitinases e TLPs.

Figura 3. Resultados do teste de calor e redução da turbidez nos vinhos fermentados com 10 mL/hL de Rapidase Proteostab, à exceção do 
Gewürztraminer, aplicação de 5 mL/hL. Ensaios realizados em 2020 e 2021.
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otimização da prensagem e clarificação 
na vinificação de brancos

A qualidade do vinho branco está parcialmente ligada 
à otimização das etapas pré-fermentativas. As uvas 
são desengaçadas, esmagadas, prensadas e o mosto 
resultante segue para decantação estática ou flotação. As 
pectinas da uva têm um impacto negativo na extração, na 
clarificação e na filtração do mosto. São polissacarídeos 
compostos principalmente de homogalacturonases, 
ramnogalacturonases tipo I (com cadeias laterais de 
arabinanos e arabinogalactanos), e ramnogalacturonases 
tipo II. As enzimas Rapidase® para vinhos brancos são 
cientificamente formuladas com diferentes atividades 
de pectinase orientadas para as diferentes estruturas 
visando uma degradação eficiente da pectina.

A Oenobrands orgulha-se de ter contribuído para o livro 
”WHITE WINE TECHNOLOGY” com o capítulo ”Aplicação 
de enzimas no vinho branco” publicado em 2022 e editado 
por Antonio Morata (UPM, Madrid). Neste capítulo, poderá 
encontrar dados científicos sobre aplicações enzimáticas 
durante todo o processo de vinificação dos vinhos brancos, 
sendo descrito desde a uva até a garrafa.

Rapidase Extra Press é uma preparação enzimática 
específica que permite melhorara a libertação do mosto 
através do rompimento das películas das uvas, ver figura 1. 
O seu uso aumenta o rendimento do mosto lágrima e reduz 
os ciclos de prensagem, prevenindo a oxidação do mosto.

Figura 1. Aumento do rendimento obtido com Rapidase Extra 
Press em comparação com uma enzima de referência. O Sauvignon 
blanc e o Roussanne foram testados em França (dose de enzima 
1g/100 Kg uvas) e o Hanepoot foi testado na África do Sul (dose de 
enzima 3,3 g/100 Kg uvas).

Mosto lágrimaMosto total
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Sauvignon blanc Roussanne Hanepoot
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15%

6%

1%

7%

11%

1%

POR QUE A CLARIFICAÇÃO DO MOSTO É 
IMPORTANTE? 
n  Reduzir os sólidos para eliminar moléculas tóxicas 

(resíduos de pesticidas) e o enxofre elementar da vinha 
que pode levar a uma redução (formação de H2S).

n  Evitar a oxidação eliminando a polifenol oxidase (e.g., 
tirosinase).

n  Limitar compostos herbáceos (álcoois C6 e aldeídos).

n  Assegurar uma FA com menos bactérias e leveduras 
indígenas, bem como compostos tóxicos (pesticidas).
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Rapidase Clear é a enzima óbvia a ser usada para se 
obter uma clarificação mais rápida e eficaz num mosto 
branco. Ao diminuir a viscosidade, permite obter borras 
mais compactas durante a decantação estática bem 
como mostos mais límpidos.

Quando as condições de clarificação são difíceis (ou 
seja, baixas temperaturas, pH baixo e/ou variedades 
difíceis de clarificar), Rapidase Clear Extreme é a melhor 
opção, pois esta enzima ativa-se em condições extremas, 
induzindo uma degradação eficiente da molécula de 
pectina através de uma hidrólise sequencial das cadeias 
principais e secundárias. O seu uso permite uma rápida 
diminuição da viscosidade e agregação de partículas 
sólidas, melhorando rapidamente a compactação de 
borras e a clarificação do mosto em comparação com 
outras enzimas (figura 2).

Figura 2. Evolução da turbidez do Moscatel a 6°C (controlo, 
Rapidase Clear e Clear Extreme com 2 g/hL).
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Rapidase Flotation é a enzima escolhida para uma 
flotação rápida e eficiente do mosto de uvas brancas. 
Reduz o tempo de flotação através da diminuição da 
viscosidade, permitindo assim uma floculação mais rápida 
e uma espuma mais compacta, facilitando a aglomeração 
de partículas que provocam à turbidez. 
Um teste de pectina negativo é obrigatório para uma 
flotação eficiente bem como um teste de glucanos 
negativo.

Teste da pectina = Teste do álcool para medir o teor de pectina no mosto

Negativo
Hidrólise completa 

da pectina

Positivo
Presença

de pectina

Positivo
Baixa presença 

de pectina

Positivo
Presença forte 

1. 2. 3. 4.
1. A solução permanece límpida após 10 minutos de reação.
2. Quando se agita, formam-se pequenas bolhas que lentamente flutuam para cima.
3. Quando se agita, formam-se bolhas grandes que não conseguem subir facilmente.
4.  Bolhas pesadas e um anel de gel surgem na superfície do líquido após 10 minutos 

de reação.
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vinhos brancos e rosés

PRODUTO

APLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

BRANCO ROSÉ

HÍBRIDOS INTERESPÉCIE

EXOTICS MOSAIC Complexidade 
e volume de boca

Volume de boca Aromas intensos para vinhos complexos
Consome parcialmente o ácido málico
Atividade pectolítica que contribui para a clarificação do vinho

EXOTICS NOVELLO Complexidade 
e frescura

Tióis Vinhos brancos exóticos, icónicos, frescos e frutados
Suavidade intensificada

MISTURA DE ESPÉCIES

ALCHEMY I Ésteres frutados Mistura cientificamente formulada para perfis aromáticos
Ésteres frutados e florais, e alguns tióis
Aumenta a complexidade

ALCHEMY II Tióis Mistura cientificamente formulada para o perfil aromático ideal
Maior libertador e conversor de tióis

ALCHEMY IV Fruta vermelha Mistura cientificamente formulada para o perfil aromático ideal
Longevidade dos ésteres
Intensidade aromática significativa, especialmente a frutos 
vermelhos

HÍBRIDOS INTRAESPÉCIE

LEGACY VIN 2000 Complexidade 
e cítrinos

Especialmente adequado para fermentações em barrica
Vinhos brancos complexos e aromáticos
Fermentação segura

LEGACY VIN 13 Ésteres frutados Amílico Grande produtor de ésteres
Libertador e conversor de tióis
Notas florais e de Moscatel
Fermentador robusto

 LEGACY NT 116 Fresco e frutado Fresco e frutado Produz ésteres de acetato (salada de frutas tropicais)
Citrinos intensos e tióis voláteis

ISOLADO NATURALMENTE

LEGACY VIN 7 Tióis Levedura mais eficaz para a libertação de tióis
aromáticos intensos

LEVEDURAS
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vinhos brancos e rosés

*  Capacidade de produzir fenóis voláteis na presença de precursores.

PRODUTO NOTAS DE PROVA
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HÍBRIDOS INTERESPÉCIE

EXOTICS MOSAIC Frutas exóticas, frutas de 
caroço, floral e volume de 
boca 

n 18 - 28 15.5 25 Média POF+

EXOTICS NOVELLO Fresco e frutado (maracujá, 
groselha, toranja e goiaba) 

n 15 - 28 15.5 25 Média POF+

MISTURA DE ESPÉCIES

ALCHEMY I Frutado e floral 12 - 20 15.5 25 Média POF-

ALCHEMY II Maracujá e goiaba 12 - 20 15.5 25 Média POF-

ALCHEMY IV Frutos vermelhos intensos, 
redondo e suave, menos 
notas vegetais 

16 - 28 16 26 Média POF+

HÍBRIDOS INTRAESPÉCIE

LEGACY VIN 2000 Floral, cítrico, tropical, 
abacaxi e papaia

n 12 - 16 15.5 25 Baixa POF-

LEGACY VIN 13 Frutado, floral, terpenos e 
Moscatel

n 10 - 30 17 27 Baixa POF-

 LEGACY NT 116 Frutas tropicais, cítrinos 
e tióis

11 - 28 16 26 Baixa POF-

ISOLADO NATURALMENTE

LEGACY VIN 7 Toranja, goiaba, maracujá 
e groselha

13 - 16 14.5 24 Complexa POF-
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vinhos tintos

PRODUTO APLICAÇÃO CARACTERÍSTICAS

HÍBRIDOS INTERESPÉCIE

EXOTICS MOSAIC Complexidade e volume de boca Aromas intensos para vinhos complexos
Consome parcialmente o ácido málico
Atividade pectinolítica que contribui para a clarificação do 
vinho

EXOTICS NOVELLO Frescura e volume de boca Vinhos macios, encorpados e aromáticos

MISTURA DE ESPÉCIES

ALCHEMY III Complexidade e volume de boca Mistura cientificamente formulada para o perfil aromático ideal
Ésteres frutados estáveis, contribuição aromática significativa 
Grande produtor de feniletanol para um aroma de rosas e 
complexidade
Boa estrutura e encorpado

ALCHEMY IV Fruta vermelha intensa Mistura cientificamente formulada para o perfil aromático ideal
Longevidade dos ésteres - vinhos para envelhecimento
Intensidade aromática significativa, especialmente frutos 
vermelhos
Disfarça caratéres herbáceos

HÍBRIDOS INTRAESPÉCIE

LEGACY NT 202 Estrutura e complexidade Estimula a FML
Alta tolerância ao álcool

LEGACY NT 50 Fruta e suavidade Realça morango, framboesa, cereja e amoras
Aromas de groselha e especiarias
Disfarça os caratéres herbáceos

 LEGACY NT 116 Encorpado e frutado Produtor de ésteres de acetato
Aromas de frutos vermelhos

LEGACY NT 112 Estrutura e fruta preta Estilo de vinho tradicional 

ISOLADO NATURALMENTE

LEGACY WE 372 Leve e frutado Melhora a fruta vermelha e aromas florais

LEVEDURAS
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vinhos tintos

PRODUTO NOTAS DE PROVA
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HÍBRIDOS INTERESPÉCIE

EXOTICS MOSAIC Frutos vermelhos e pretos, 
cacau e notas florais

n 18 - 28 15.5 25 Média +++ 80

EXOTICS NOVELLO Frutos pretos e vermelhos, 
especiarias e taninos macios

15 - 28 15.5 25 Média ++ 98

MISTURA DE ESPÉCIES

ALCHEMY III Rosa, floral, frutado, estrutura 
e corpo

16 - 28 16 26 Média ++ 58

ALCHEMY IV Frutos vermelhos intensos, 
redondos, suaves e diminuição 
do carater herbáceo

16 - 28 16 26 Média ++ 64

HÍBRIDOS INTRAESPÉCIE

LEGACY NT 202 Amora, groselha, tabaco, 
ameixa e frutos vermelhos

n 18 - 28 16 26 Média +++ 27

LEGACY NT 50 Amora, groselha, cereja e 
especiarias

13 - 28 16.5 26.5 Elevada ++ 30

 LEGACY NT 116 Amora, groselha e bagas 
vermelhas

11 - 28 16 26 Baixa ++ 25

LEGACY NT 112 Amora, groselha e estrutura n 20 - 28 15.5 26 Média + 12

ISOLADO NATURALMENTE

LEGACY WE 372 Amora vermelha e floral
estilo de vinho mais leve

18 - 28 15.5 24.5 Média ++ 75

*  Capacidade de aumentar a estabilidade da cor através da produção de vinilfenol. 33 • OENOBOOK N°12



criando o seu legado com variedades 
de leveduras de vinho tinto anchor

Há muitos anos que Anchor tem estado na vanguarda 
da evolução, adaptando-se e mudando para atender 
às necessidades e exigências dos enólogos em todo 
o mundo. Desde a criação da primeira levedura híbrida 
para vinho no mundo sob a forma da Legacy VIN 13, até a 
expansão do nosso portfólio que inclui muito mais do que 
apenas leveduras.

Em 2022 a Anchor Yeast faz o seu 99º ano de existência. 
Ser um adepto da Anchor e dos nossos produtos, significa 
que tem estado connosco nesta jornada durante a qual, 
juntos, alcançámos muitos marcos importantes:

• A primeira empresa do Hemisfério Sul a produzir 
levedura.

• 47 anos desde que a indústria vinícola sul-africana usou 
a primeira levedura de vinho Anchor comercializada.

• 18 anos desde que as leveduras Anchor foram 
disponibilizadas para a indústria vinícola internacional.

• VIN 13, a primeira levedura híbrida de vinho, comemora, 
este ano, os seus 31 anos.

• O primeiro híbrido interespécie, Exotics Mosaic, 
comemora 12 anos em produção de vinhos icónicos.

• A primeira empresa do mundo a introduzir misturas de 
levedura e de bactérias.

• Na comemoração do 99º aniversário da Anchor 
Yeast, é com orgulho que os nossos produtos estão 
disponibilizados nos 5 continentes e em 30 países.

Com a celebração dos 100 anos da Anchor ao virar da 
esquina, vamos dar uma atenção especial, a algumas 
leveduras lendárias do nosso portfólio de vinhos tintos 
Legacy: WE 372, NT 116 e NT 202. Em 2021, decidimos 
focar-nos nos diferentes estilos de vinho tinto que se 
podem criar com estas três variedades de leveduras, 
fermentando Cabernet Sauvignon e Syrah em conjunto 
com o nosso parceiro de pesquisa espanhol, Vitec. Estas 
estirpes são robustas e produzem estilos de vinho únicos, 
diferenciados e aromáticos, como é demonstrado pela 
análise sensorial.

LEGACY WE 372
No Cabernet Sauvignon, o WE 372 produziu um vinho:

•  Com maior intensidade aromática

•  Com maior intensidade aromática a frutos vermelhos e 
a fruta no geral (vermelha, preta, cristalizada)

•  Este vinho foi o preferido

No Syrah, o WE 372 produziu um vinho:

•  Com maior intensidade aromática a frutos vermelhos

•  Com maior intensidade e volume de boca

Cabernet Sauvignon | preferência geral

3,4

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

Ref. A

Ref. C

Ref. BWE 372

Cabernet Sauvignon | intensidade aromática

Ref. B

3,24

3,32

3,53

Ref. C WE 372

LEVEDURAS
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LEGACY NT 116
No Cabernet Sauvignon, o NT 116 produziu um vinho:

•  Com menor nível de adstringência

•  Com menor nível de secura

LEGACY NT 202
No Cabernet Sauvignon, a NT 202 produziu um vinho:

•  Com menor quantidade de caractéres vegetais

•  Com maior intensidade a aroma floral

•  Com menor intensidade de tanino

•  Com maior suavidade e aveludado

No Syrah, o NT 202 produziu um vinho:

• Com maior volume de boca e persistência

No nosso portfólio de leveduras, esforçamo-nos para ter um número realmente focado de produtos, respondendo às 
necessidades não apenas da robustez, mas também às estirpes de levedura, que podem ajudar os enólogos na altura 
de criar um perfil sensorial específico para um determinado vinho. Desde as estirpes clássicas e híbridas às misturas de 
leveduras e até à primeira interespécie híbrida comercializada no mundo, temos sempre algo que acrescenta valor ao 
vinho, para cada enólogo.

No Syrah, o NT 116 produziu um vinho:

•  Com maior intensidade a frutos pretos

•  Com maior intensidade a aromas florais

•  Com menor quantidade de caractéres verdes

•  Este vinho foi o preferido

Cabernet Sauvignon | adstringência

Ref. A Ref. B NT 116 Ref. D Ref. E

2,79

2,61

2,42

2,58

2,74

Cabernet Sauvignon | suavidade

Ref. A

NT 202

Ref. BRef. C

3,4

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

Syrah | preferência geral

Ref. A Ref. DNT 116

2,90

3,13
3,10

Cabernet Sauvignon | caracter vegetal

Ref. A NT 202

0,96

0,88
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a gama fermivin propõe agora leveduras 
trabalhando em unity ou em sinergy

Nos últimos quatro anos temos trabalhado no desenvolvimento de espécies não-Saccharomyces para a marca Fermivin® 
com grande sucesso. Isto significa que a marca de levedura Fermivin necessitava de ser renovada para beneficiar da história 
orgulhosa desta marca e ainda perseguir um futuro brilhante onde estão incluídas estas novas espécies:

Poderá distinguir na embalagem a qual das gamas pertence a estirpe Fermivin, Unity ou Synergy, pela letra aplicada no 
rótulo ao lado do nome da estirpe: U ou S.

UNITY SYNERGY

Esta nova gama será onde encontra todas as suas estirpes favoritas, 
conhecidas e adoradas, como Fermivin 4F9, AR2, VR5, P21 ou IT61. 
Estas são as estirpes que foram transmitidas através de gerações 
de viticultores e que têm vindo a fornecer resultados consistentes e 
confiáveis desde a década de 70.

Esta nova gama de produtos, com o primeiro produto a ser lançado em 
2022, foca-se em leveduras não-Saccharomyces entusiasmantes que 
iram proporcionar perfis de fermentação complexos e interessantes, 
elaborados em combinação com outras espécies de levedura.

UNITY significa estar unido ou junto como um todo.
Esta definição corresponde perfeitamente às estirpes Saccharomyces 
cerevisiae da linha Fermivin, pois todas elas são estirpes 
Saccharomyces com elevada capacidade de fermentação, o que traz 
segurança e fiabilidade.

SYNERGY significa a interação ou cooperação de dois ou mais 
agentes para produzir um efeito combinado superior à soma dos 
seus efeitos separados.
Isto é exatamente o que procuramos com as estirpes não-
Saccharomyces, como a nossa Hanseniaspora vinae: Fermivin VINEAE.

Estas estirpes de levedura representam a confiança, lealdade e 
experiência que a Oenobrands tem vindo a fornecer à indústria do 
vinho por muitas gerações. Connosco, terá sempre uma garantia de 
qualidade de fermentação, quaisquer que sejam as estirpes Unity 
usadas na formulação clássica ou na formulação In-Line Ready. 

 « Para cada estirpe, um desempenho »: 
todas as estirpes foram selecionadas para responder a uma 
necessidade específica da indústria do vinho para obter o perfil de 
vinho desejado.

Essas estirpes de levedura representam a inovação, o futuro e essa 
pequena coisa especial que fará com que os vinhos sejam diferentes 
daqueles produzidos com qualquer outra Saccharomyces cerevisiae. 

A partir da colheita 2022 do Hemisfério Norte, estará disponível e 
comercializado o primeiro produto, Fermivin Synergy VINEAE, o 
início de um futuro brilhante e sinérgico.

4F9 
Saccharomyces cerevisiae var. bayanus

# 4F9 - SELECTION IFV - FRANCE 02
32

4A
6D

1-
22 AR2

Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
# LO122 - VALIDATION OENOBRANDS 02

31
3A

6D
1-

22

VR5
Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae

# VR5 - VALIDATION OENOBRANDS 02
31

1A
6D

1-
22 P21

Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
# P21L12 - SELECTION IFV - FRANCE 02

42
0E

1D
R-

22 IT61
Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae

# LW61 - VALIDATION OENOBRANDS 02
10

9A
6D

1-
22

VINEAE
Hanseniaspora vineae

# HV205 - SELECTION UNIVERSITY OF URUGUAY 02
46

7A
6D

1-
22
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posicionamento para vinhos tintos
FRUTOS 

VERMELHOS

FRUTOS PRETOS/ 
ESPECIARIAS

INTENSIDADE 
TÂNICA PERSISTENTE

INTENSIDADE 
TÂNICA ELEVADA

posicionamento para vinhos brancos

AROMAS 
FERMENTATIVOS

AROMAS 
VARIETAIS

CROCANTE
VOLUME 

DE BOCA
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como selecionar uma estirpe de levedura 
única: a história da hanseniaspora vineae

1. Carrau et al. 2015

2. Carrau, 2006

3. Medina et al. 2007

4. Martin et al. 2018, Giorello et al. 2019, Carrau et al. 2020

5. Roman et al. 2022

6. Carrau and Henschke, 2021

O desafio enfrentado pelos microbiologistas do vinho 
hoje em dia é o desenvolvimento de métodos de triagem 
que possam identificar estirpes de levedura da grande 
diversidade inexplorada de leveduras naturais da uvas 
(principalmente estirpes não-Saccharomyces) que 
melhoram significativamente a qualidade do vinho. Um 
exemplo de uma campanha de triagem bem sucedida, 
foi aquela que começou em 2002, visando identificar 
estirpes capazes de produzir vinhos aromaticamente 
superiores. Foi assim que a estirpe HV205 foi 
selecionada1 sendo que está agora comercializada sob o 
nome Fermivin Synergy VINEAE. 

As leveduras do género Hanseniaspora (leveduras apicu-
ladas) são predominantes nas uvas, mas menos de 10% 
das estirpes isoladas de Hanseniaspora apresentam carac-
terísticas aromáticas desejáveis2. Curiosamente, embora a 
H. uvarum tenha sido a espécie de levedura isolada mais 
abundante (60%), não houve uma estirpe de H. uvarum que 
apresentasse uma boa qualidade a nível de sabor. Esses  
resultados foram confirmados pela análise sensorial. 

A estratégia descrita no primeiro parágrafo baseia-se na 
identificação de estirpes não-Saccharomyces usada para 
melhorar o sabor geral, adicionando maior complexidade 

e incluindo todos os aspetos da perceção de sabor. 
Desde 2007, numerosos ensaios foram feitos em adegas 
com HV205 pura ou com culturas mistas inoculadas 
sequencialmente com estirpes de Saccharomyces3. A 
levedura HV205 tem-se caracterizado pelo seu impacto 
positivo durante a produção de vinhos brancos e tintos, 
com resultados qualitativos muito significativos para 
vinhos de diferentes regiões e de diferentes variedades4. 
Mais recentemente, a HV205 foi usada com sucesso para 
produzir vinho branco base para vinho espumante5. 

A partir desses resultados positivos, um novo conceito 
na promoção da diversidade natural na vinificação foi 
apresentado usando estirpes como a HV205 para as etapas 
iniciais de fermentação6, aumentando assim o impacto 
do terroir no vinho produzido. O aumento de alguns 
compostos-chave a nível do sabor confirmou a contribuição 

positiva da HV205 na sua impressão digital metabólica a 
nível industrial. Alguns desses compostos (acetato de 
feniletilo, benzenóides e isoprenóides) resultaram num 
impacto sensorial mais frutado, floral e encorpado nos 
vinhos finais. 

Escrito por Francisco Carrau.

Francisco Carrau

Francisco Carrau é Professor Titular e lidera a Área de Enologia e Biotecnologia de Fermentação da Escola de Química 
de UdelaR, Universidade da República no Uruguai desde 2016.
O interesse pela investigação do Francisco inclui a tecnologia da fermentação de leveduras ligadas ao aroma e aos 
compostos polifenólicos da uva. Neste contexto, ele desenvolveu uma nova abordagem de seleção de leveduras e 
partilhou a sua experiência com a seleção Fermivin® VINEAE .
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fermivin vineae: 
a singularidade na gama fermivin

n  A forma celular de Hanseniaspora vineae é muito 
diferente da forma celular da Saccharomyces cerevisiae, 
germinando na forma de uma levedura apiculada com 
uma divisão bipolar. 

n  Esta estirpe é única dentro da grande família de espécies 
Hanseniaspora vineae, produzindo não apenas vinhos 
muito florais, mas também capazes de fermentar até 
uma concentração de 10% em volume de álcool.

n  Fermivin VINEAE pode fermentar qualquer tipo de 
mosto: branco, rosé, tinto, doce, espumante e cidra, em 
combinação com uma Saccharomyces cerevisiae ou 
sozinha (dependendo do potencial alcoólico).

n  Fermivina VINEAE produz em média 10 vezes mais 
acetato de feniletilo (figura 1) e duas vezes mais 
concentrações de benzenóides do que as leveduras 
Saccharomyces cerevisiae.

n  A lise de Fermivin VINEAE é cerca de seis vezes mais 
rápida que a Saccharomyces cerevisiae (figura 2). 
Isto significa uma redução significativa no tempo de 
batonnage sobre as borras em barrica ou em depósito, 
a fim de alcançar um excelente volume de boca e um 
aroma agradável.

O objetivo do uso desta estirpe é aumentar os aromas 
florais e a complexidade do vinho. 

• Variedades neutras darão vinhos muito poderosos.

• Variedades mais aromáticas irão ganhar mais 
complexidade, com notas florais adicionais que 
complementam o perfil do vinho.

• Em todos os casos, a Fermivin VINEAE melhora o volume 
de boca do vinho em questão, devido à sua rápida autólise.

Esta levedura também é ideal para a fermentações em 
barrica com o estágio sobre as borras encurtado (cerca de 
seis meses ou menos).

Para mostos com um potencial alcoólico superior a 
10% vol., recomendamos que se faça uma inoculação 
sequencial com uma levedura Saccharomyces cerevisiae, 
após a diminuição de 30 unidades na densidade. 

Para revelar todos os aromas potenciais a Fermivin 
VINEAE precisa de uma adição de tiamina.
A adição de DAP ou DAS deve ser adiada para depois 
da inoculação com Saccharomyces cerevisiae, pois afeta 
drasticamente a viabilidade da levedura H. vineae.

VINEAE
Hanseniaspora vineae

# HV205 - SELECTION UNIVERSITY OF URUGUAY

Fermivin® VINEAE foi selecionada pela Universidade do Uruguai em colaboração com o Prof. Francisco CARRAU e validada 
pela Oenobrands pelas suas características originais. O que torna a Fermivin VINEAE distinta?

Figura 1. Produção de acetato de feniletilo em µg/L.
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LEVEDURAS
NOME DO 
PRODUTO

ESTIRPES VINHO OUTROS

TIPO DE VINHOS.
c.

 v
ar

. c
er

ev
is

ia
e

S.
c.

 v
ar

. b
ay

an
us

H
. v

in
ea

e

 B
R

A
N

C
O

S
 R

O
SÉ

S
 E

SP
U

M
A

N
T

E
S

 T
IN

TO
S

A
G

U
A

R
D

E
N

TE

V
IN

H
O

S 
D

E
 F

R
U

TO
S

C
ID

R
A

Synergy VINEAE x x
Vinhos aromáticos, muito florais 
com volume

Unity 3C x
Redondo, frutado, fermentação 
em barrica

Unity IT61 x x
Vinho tropical intenso com volume

Unity TS28 x
Vinhos tiólicos aromáticos e 
acidez crocante

Unity 4F9 x x x
Vinhos frutados com final de boca 
longo

Unity AR2 x x x
Vinhos brancos e rosés 
intensamente aromáticos

Unity LVCB x x
Vinhos brancos frescos e minerais

Unity VB1 x
Vinhos brancos premium

Unity JB3 x
Vinhos brancos e rosés 
aromáticos, florais e leves 

posicionamento das leveduras fermivin
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Produz 10 vezes mais acetato 
de etilfenilo e duas vezes mais 
benzenóides em comparação com 
leveduras Saccharomyces cerevisiae 

Intensos aromas florais e boa 
sensação em boca

10 15 - 22 Baixa Baixo 500 g —

Elevada produção de polissacarídeos e 
β-damascenona

Cítricos, acácia, bom equilíbrio
14 16 - 22 Média Baixo 500 g

10 Kg —

Elevada produção de tióis e ésteres Toranja, frutas tropicais, ananás
13.5 16 - 30 Média Moderado 500 g ILR

Libertador importante de tióis Buxo, groselha, mineral 
(pedra, sílex) 14.5 15 - 22 Média Moderado 500 g —

Boa conversora de tióis
Volume e ésteres

Toranja, frutos de caroço, frutos 
tropicais, volume 15.5 14 - 20 Média Alto 500 g ILR

Elevada produção de ésteres 
(ésteres de etilo e acetato)

Muito frutado, caramelo, banana
14  12 - 20 Alta Moderado 500 g

10 Kg ILR

Fermentador forte, produção de 
ésteres etílicos, tióis e terpenos

Cítricos, pêra, damasco, frutas 
tropicais, mineralidade 15  12 - 22 Baixa Alto 500 g —

Fermentador forte, aroma varietal 
típico e limpo

Floral, almíscar, lima, maçã, 
mineralidade 16 14 - 28 Baixa Alto 500 g

15 Kg —

Boa produção de ésteres (ésteres de 
acetato de álcoois superiores)

Flores brancas, rosa, ananás
14  12 - 24 Média Moderado 500 g ILR

posicionamento das leveduras fermivin
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Unity A33 x
Vinhos tintos estruturados 
e complexos

Unity P21 x x
Vinhos tintos frutados de elevada 
qualidade para envelhecimento

Unity MT48 x
Vinhos tintos frutados 
e especiarias

Unity VR5 x
Vinhos tintos para 
envelhecimento

Unity PF6 x x
Vinhos tintos frutados, elegantes 
de consumo rápido

Unity XL x
Vinhos tintos e rosés frutados e 
suaves

Unity E73 x x x
Vinhos tintos frutados de 
consumo rápido

posicionamento das leveduras fermivin
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Intensifica o conteúdo em polifenóis Aromas complexos de 
frutos, chocolate, tabaco, 
bom equílibrio

15.5 22 - 30 Alta 65 Alto 500 g —

Elevada libertação de ésteres estáveis, 
boa extração de polifenóis, a melhor 
levedura a estabilizar a cor 

Muito aromático, mirtilo, 
amora e framboesa 15.5  12 - 28 Média 100 Moderado 500 g ILR

Produção elevada de glicerol Frutos vermelhos, ameixa, 
floral, especiarias e 
suavidade em boca

15 20 - 30 Baixa 20 Moderado 500 g —

Elevada extração de polifenóis, 
favorece a estabilidade corante

Frutos vermelhos e pretos, 
compota, especiarias, 
muito encorpados

15.5 18 - 32 Baixa 80 Alto 500 g 
10 Kg ILR

Produção elevada de polissacarídeos, 
libertação elevada de acetatos etílicos 
(aroma frutado), boa intensidade 
corante

Frutos vermelhos 
brilhantes, notas terrosas 
subtis, especiarias, taninos 
suaves

14  12 - 24 Média 50 Moderado 500 g —

Adsorção elevada de taninos ásperos, 
diminuindo a adstringência

Frutos vermelhos, 
equilibrados, harmoniosos 15.5 20 - 30 Média 15 Alto 500 g —

Criofílica, elevada produção de ésteres 
fermentativos

Frutos de bagos vermelhos, 
frutos de caroço, frescura 15  10 - 28 Alta 20 Moderado 500 g 

10 Kg ILR

posicionamento das leveduras fermivin
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Unity PDM x x x
Levedura de múltiplos propósitos

Unity LS2 x x
Espumantes clássicos

Unity 7013 x x x
Vinhos de fruto e para destilação

Unity SM102 x
Semi-doce

x x
Vinhos delicados, leves e 
aromáticos

Unity C88 x x
Aguardentes e conhaques 
aromáticos e complexos

Unity CHAMPION x x
Condições difíceis

Unity CHAMPION
BOOSTER x x

Reinício rápido das fermentações

posicionamento das leveduras fermivin
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Fermentações seguras, aromaticamente 
limpas

Tipicidade varietal e do terroir
16 13 - 30 Baixa Alto 500 g

15 Kg ILR

1ª e 2ª fermentação Tipicidade varietal e do terroir
16 13 - 30 Baixa Alto 500 g —

Elevada conversão de etanol Tipicidade varietal e do terroir
14.5 14 - 35 Baixa Alto 500 g

10 Kg ILR

Vinhos meio secos e conhaques, 
produção de ésteres etílicos de ácidos 
gordos

Muito aromático, floral, frutado, 
boa sensação em boca 12 16 - 22 Média Lento 500 g —

Elevada conversão de etanol, elevada 
liberação de ésteres

Aromas limpos e complexos, 
florais, frutados, caramelo, cítricos 
(laranja, tangerina)

12 16 - 22 Média Moderado 500 g —

Levedura muito robusta, fermentações 
em condições extremas, elevada 
tolerância ao álcool, frutofílilica

Tipicidade varietal e do terroir
18 15 - 30 Média Moderado 500 g

10 Kg —

Altamente frutofílica, elevada 
tolerância ao álcool, reinício rápido da 
fermentação

Tipicidade varietal e do terroir
18 15 - 30 Média Moderado 500 g —

posicionamento das leveduras fermivin
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ADICIONAR AS LEVEDURAS FERMIVIN 
ILR DIRETAMENTE PERMITE UMA MAIOR 
FLEXIBILIDADE, UMA MELHOR ADAPTAÇÃO 
ÀS NECESSIDADES DA VINDIMA,  
E UMA MAIOR PRODUÇÃO DE VINHO 
SUSTENTÁVEL (ECONOMIA DE ENERGIA 
E ÁGUA),E A MENOS TRABALHO MANUAL 
POR PARTE DO PESSOAL DA ADEGA.

levedura fermivin in-line ready: uma solução 
testada e comprovada para uma inoculação fácil

Um método de produção e formulação específica para a fermentação foi desenvolvida e aplicada à produção de leveduras 
Fermivin In-Line Ready (ILR). Este processo de produção fortalece as leveduras e permite que sejam mais resistentes 
ao stresse causado pelas baixas temperaturas e acidez que podem encontrar durante a adição direta via misturador 
automatizado (ILR FMY 45 Silverson) de sólidos-líquidos ou via operação manual. 
As leveduras Fermivin In-Line Ready® são a melhor solução para uma INOCULAÇÃO FÁCIL.

PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE LEVEDURAS FERMIVIN : IN-LINE READY VS CLASSIC

1

LABORATÓRIO
Cultura pura em tubo

2 3

MULTIPLICAÇÃO

4

 PRÉ-FERMENTAÇÃO 
Rendimento: algumas centenas de quilos

6

CENTRIFUGAÇÃO

Água

5

 FERMENTAÇÃO 
Rendimento: algumas toneladas

CLASSIC
• Açucar
• O2
• Meio de fermentação clássico

5

 FERMENTAÇÃO 
Rendimento: algumas toneladas

IN-LINE READY
• Açucar
• O2
• Meio de fermentação específico ILR

A receita In-Line Ready melhora a robustez da estirpe em 
comparação com uma receita clássica em caso de adição 
direta: 
n  A viabilidade das leveduras Fermivin ILR logo após 

a adição direta, e no final da fermentação é muito mais 
preservada em comparação com a levedura produzida 
segundo o método clássico e diretamente inoculada.

n  A cinética de fermentação da levedura Fermivin ILR 
é semelhante à observada com a levedura Fermivin 
produzida segundo o método clássico e adicionada após 
um protocolo de reidratação normal.

Figura 1. Evolução do número de células de levedura viáveis 
durante a fermentação alcoólica comparando as leveduras 
In-Line Ready e as leveduras Fermivin produzidas segundo 
o método clássico e adicionadas diretamente ou após a 
reidratação.
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Levedura Fermivin produzida em método clássico em inoculação direta

7

FILTRAÇÃO

8

EXTRUSÃO

9

SECAGEM
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DESDE A VINDIMA DE 2013 (PRIMEIRO ANO DE 
COMERCIALIZAÇÃO DA LEVEDURA FERMIVIN 
ILR), MAIS DE DOIS MILHÕES DE HECTOLITOS 
DE VINHO FORAM INOCULADOS COM SUCESSO 
E FACILMENTE!

RÁPIDO, FÁCIL, 

E FIÁVEL!

H2O

A eficácia das leveduras Fermivin In-Line Ready® é demonstrada quando adicionada de duas maneiras: 
usando um equipamento específico ou por meios manuais (adição direta nas uvas na receção ou 
durante a primeira homogeneização do depósito).

1. Com o uso de um misturador líquidos-sólidos especifico (a máquina ILR FMY45-
Silverson) que garante uma dispersão instantânea, hidratação e uma consequente 
reativação da levedura.

A dose recomendada das leveduras Fermivin In-Line Ready é de 30 g/hL. 
Continuamos a recomendar a aplicação nutricional habitual com  
os produtos Maxaferm® e Natuferm®. 

Ao escolher usar as leveduras Fermivin ILR com o equipamento ILR FMY45,  
também poderá adicionar outros produtos de vinificação, tais como:

n  Nutrientes e auxiliares de fermentação: derivados de levedura  
da gama feel SAFE!® (antes ou depois da fermentação)

n  Agentes de colagem: gelatina, produtos à base de caseína e carvão.

n  Agentes sulfitantes: PMS e SO2.

n  Derivados de madeira: aparas de carvalho e taninos.

n  Tratamentos corretivos: ácido tartárico,  
ácido cítrico e açúcar.

n  Agentes estabilizantes: ácido sórbico.

PARÂMETROS VINHOS BRANCOS E ROSÉS VINHOS TINTOS

TEMPERATURA
Temperatura ideal do mosto > 15°C Temperatura ideal do mosto > 15°C.

 •  Em caso de maceração a frio pré-fermentativa, 
adicione a levedura após o aquecimento.

TURBIDEZ

•  NTU ≥ 150 (nível mínimo de esterol essencial), adicione 
Extraferm D ’tox 20 g/hL.

•  NTU < 100, adicione 40 g/hL de Extraferm D ’tox.
•  100 < NTU < 150, adicione 30 g/hL de Extraferm D ’tox.

DOSE DE 
LEVEDURA

35 g/hL 35 g/hL 

ADIÇÃO DE 
LEVEDURA

Adicione a levedura enquanto enche o depósito com o 
mosto.
•  Para mostos de flotação muito límpidos, adicione 

também o Extraferm D’tox durante o enchimento.
•  Realize uma remontagem no depósito para uma 

melhor homogeneização da levedura.

Adicione a levedura no tegão, ou ao encher o depósito 
na bomba de massas, ou de cima do depósito 
enquanto o tanque é cheio
•  Realize uma remontagem no depósito para uma 

melhor homogeneização da levedura.

NUTRIÇÃO

Na inoculação, adicionar o nutriente habitual da 
vinificação. 
•  Recomenda-se 20 - 30 g/hL Natuferm Bright devido 

ao elevado teor de aminoácidos livres.

Na inoculação, adicionar o nutriente habitual da 
vinificação. 
•  Recomenda-se 20 - 30 g/hL de Natuferm Fruity 

devido ao elevado teor de aminoácidos livres.

2. Operação manual, seguindo um protocolo específico
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estirpes de leveduras fermivin produzidas 
pelo processo específico de produção ilr

VINHOS DE QUALIDADE
Desde 2013, os utilizadores das leveduras In-Line Ready relataram que os vinhos são mais límpidos, apresentando uma 
boa expressão aromática. 

Cada vez que analisamos os vinhos obtidos com as leveduras Fermivin ILR em comparação com as leveduras Fermivin 
correspondentes, produzidas segundo o método clássico (adicionadas usando um protocolo de reidratação), os resultados 
mostraram perfis aromáticos semelhantes, analiticamente ou sensorialmente.

ILR Fermivin AR2
Referência 1

Intensidade aromática

Fruta de caroço

Fruta tropical

CitrinosFloral

Reboçado

Lático

VegetalBalsâmico

4

3

2

1

0

-1

Uma gama completa de estirpes de leveduras Fermivin In-Line Ready® estão disponíveis para a produção de aguardentes, 
vinhos brancos, tintos e rosé.

Produção de aromas comparando leveduras Fermivin ILR e leveduras produzidas segundo o método clássico

45
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ILR Fermivin
vinho 1

Fermivin
vinho 2

ILR Fermivin
vinho 2

Fermivin
vinho 1

mg/L

Álcoois superiores Ésteres de acetatoEsteres de ácidos gordos

2 X 5 Kg 10 Kg
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NOME DO 
PRODUTO POSICIONAMENTO CARACTERÍSTICAS

NOTAS DE 
PROVA

 B
R

A
N

C
O

 R
O

SÉ
 T

IN
TO

TO
LE

R
Â

N
C

IA
  

A
O

 Á
LC

O
O

L 
%

LI
M

IT
E

S 
D

E
 

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 D

E
 

F
E

R
M

E
N

TA
Ç

Ã
O

 (
°C

)

N
E

C
E

SS
ID

A
D

E
 D

E
 

A
Z

O
TO

 R
E

LA
T

IV
A

IT61

Intensamente tropical 
com volume

Alta produção 
de tióis e ésteres

Toranja, fruta 
tropical, abacaxi

13.5 16 - 30 Média

4F9

Vinhos frutados com 
final persistente

Boa conversora de tióis, 
volume e ésteres

Toranja, fruta 
de caroço, fruta 
tropical, volume

15.5 14 - 20 Média

AR2

Vinhos brancos e 
rosés intensamente 

aromáticos

Alta produção 
de ésteres (ésteres 
etílicos e acetato)

Muito frutado, 
reboçado, banana

14 12 - 20 Alta

JB3

Vinhos aromáticos, 
florais, brancos 
leves e rosés

Boa produção 
de ésteres (ésteres 

de acetato de álcoois 
superiores)

Flores brancas, 
rosa, abacaxi

14 12 - 24 Média

P21

Vinhos tintos frutados 
de elevada qualidade 
para envelhecimento

Alta libertação 
de ésteres estáveis, boa 
extração de polifenóis, 
melhor levedura para 
a estabilização da cor

Muito aromático, 
mirtilo, amora 
e framboesa  15.5 12 - 28 Média

VR5

Vinhos tintos para 
envelhecimento

Alta extração 
de polifenóis, favorece 
a estabilidade da cor

Fruta vermelha 
e preta, geleia, 

especiarias, 
encorpado 15.5 18 - 32 Baixo

E73

Vinhos tintos frutados 
de consumo rápido

Criofílica, alta produção 
de ésteres 

de fermentação

Fruta de bagos 
vermelhos, fruta 

de caroço, frescura
15 10 - 28 Alta

PDM
Levedura multiusos Fermentações seguras, 

aromas limpos
Tipicidade varietal 

e de terroir
16 13 - 30 Baixo

7013
Vinhos frutados e 

vinhos para destilação
Alta conversão 

de etanol
Tipicidade varietal 

e de terroir
14.5 14 - 35 Baixo
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Desde os anos 2000 que a produção de cidra assistiu a um 
renascimento. Anteriormente esta bebida era vista como a 
bebida preferida de jovens menores de idade e agricultores 
idosos, mas os produtores de cidra reinventaram a imagem 
do produto de forma a atrair uma nova geração de 
consumidores. 

Selecionar a estirpe de levedura certa para o estilo 
específico de cidra é um dos elementos fundamentais para 
diferenciar uma boa bebida de uma bebida verdadeiramente 
merecedora de prémio. Já estamos presentes na indústria 

da cidra, com clientes a produzir cidra do concentrado de 
sumo de maçã utilizando a levedura Fermivin® PDM. De 
facto, para este tipo de cidra, os consumidores apreciam 
o desempenho da levedura Fermivin PDM, como a sua 
capacidade de completar a fermentação (alta gravidade), 
respeito pelo aroma da fruta e produção de aromas limpos.

Neste pequeno artigo destacamos leveduras no nosso 
portfólio que correspondem a preferências mais específicas 
do consumidor para estilos de cidra, permitindo que você 
crie produtos melhores com vários perfis. 

o uso de leveduras anchor e fermivin
na produção de cidra

Fermivin AR2 Fermivin IT61Fermivin PF6 Fermivin P21

Figura 1. Ganho em compostos aromáticos vs. Fermivin PDM em 
percentagem.
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FERMIVIN UNITY P21, PF6, IT61 E AR2: 
SABORES DO TIPO MAÇÃ, NOTAS TROPICAIS 
INTENSAS E NOTAS DE PERA
Os compostos de acetato têm um grande impacto nos 
sabores da cidra. Verificou-se que essas quatro leveduras 
Fermivin produziram níveis significativos de compostos 
de acetato (ver ganho em comparação com Fermivin 
PDM na figura 1), aumentando a intensidade e as notas 
fermentativas. O acetato de feniletila fornece notas 
de rosa e cidra forte, enquanto os ésteres de metilo 
proporcionam mais complexidade. 

Fermivin P21 foi desenvolvido para produzir a cidra mais 
parecida com o vinho branco, enquanto a cidra produzida 
com Fermivin PF6 revelou mais notas de caramelo e mel. 
Fermivin IT61 produziu notas tropicais e aromas de pera 
Fermivin AR2 na cidra. 

ANCHOR LEGACY VIN13, ALCHEMY I AND 
EXOTICS MOSAIC: FRUTAS MAIS FORTES,  
MAÇÃ FRESCA E FLOR DE ROSA
Um segundo grupo adequado para a produção de cidra foi 
identificado, incluindo Anchor® Legacy VIN13, Alchemy I e 
Exotics MOSAIC. 

Níveis notáveis de ésteres de metilo são produzidos 
por Exotics MOSAIC, Legacy VIN 13 e Alchemy I. Estas 
leveduras contribuem para o aumento da intensidade 
aromática, notada durante a prova como notas intensas de 
maçã fresca. Os ensaios mostraram que VIN 13 e Alchemy I 
produziram uma grande quantidade de acetatos, incluindo 
uma grande concentração de acetato de isoamilo (figura 2).  
Essas três leveduras também produziram uma grande 
quantidade de feniletil álcool, transmitindo complexidade 
com notas de rosa e florais (figura 3). Figura 2. Composição de acetatos totais e acetato de isoamilo.

Acetatos totaisAcetato de isoamilo

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0
Exotics Mosaic Legacy VIN 13 Alchemy I
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ALCHEMY IV: 
O PERFIL AROMÁTICO MAIS CARACTERÍSTICO
A produção de compostos aromáticos voláteis distintos 
criou um grupo com um produto, Alchemy IV. A sua 
superprodução de hexanoato de etilo (odor de abacaxi) 
(figura 4) foi destacada, enquanto a sua produção 
de acetato de isoamilo (sabor a banana), acetato de 
isobutilo e acetato de butilo permaneceu baixa, o que 
leva a aromas mais frutados.

As cidras produzidas foram descritas como tendo 
uma intensidade e complexidade de aroma muito alta, 
combinando maçã, uvas, passas e notas de caramelo.

Figura 4. Produção de ésteres etílicos por Legacy VIN 13, Alchemy I 
e Alchemy IV.
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Figura 3. Composição de 2-feniletanol.
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Figura 6. Composição de ésteres de metila e etílico.
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Figura 5. Composição de acetatos totais.

FERMIVIN SYNERGY VINEAE: 
A CIDRA MAIS ÚNICA E VERSÁTIL
A cidra produzida com Fermivin VINEAE teve o perfil 
aromático mais único, o que pode estar ligado à maior 
produção de alguns acetatos e menor produção de 
ésteres de etilo e metilo (figuras 5 e 6). Fermivin VINEAE 
produziu os níveis mais altos de compostos aromáticos 
essenciais, como acetato de propilo (4x mais alto do que 
com qualquer outra estirpe) e acetato de 2-feniletilo (30x 
mais alto do que com qualquer outra estirpe).

A cidra produzida com Fermivin VINEAE difere por ter 
uma mistura de notas frutadas e florais, doçura (xarope e 
maçãs assadas) bem como nuances de licor, tornando esta 
estirpe a mais versátil para a produção de cidra.
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BACTÉRIAS

DUET RANGE
Mistura de Oeonococus oeni e Lactobacillus 
plantarum para co-inoculação

SOLO RANGE
Bactéria Oenococcus oeni para inoculação 
sequencial

Espera mais da sua FML? 
Também nós.

Oenococcus œni &
Lactobacillus plantarum

DUET AROM
Enhanced aroma profile

during malolactic 
fermentation

Oenococcus œni &
Lactobacillus plantarum

DUET SOFT
Enhanced softness &

mouthfeel during malolactic 
fermentation

Oenococcus œni &
Lactobacillus plantarum

DUET MATURE
Enhanced dark fruit notes during 

malolactic fermentation 
& ageing

Strain: AWRI YV Select
Oenococcus œni 

SOLO SELECT
Enhanced structure & spicy 

notes during malolactic 
fermentation
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PRODUTOS DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO

APLICAÇÃO ATRIBUTOS 
AROMÁTICOS

PARÂMETROS 
TÉCNICOS

PARA CO-INOCULAÇÃO

DUET AROM Oenococcus oeni e Lactobacillus 
plantarum

Intensificação do perfil aromático 
em vinhos tintos de pH 
elevado durante a fermentação 
malolática.

Vinhos tintos Maior intensidade de 
aromas frutados

Aromas de frutos 
vermelhos intensificados 

Notas de especiarias 
aumentadas 

Intensidade aromática 
aumentada

pH: ≥ 3.4

Tolerância ao álcool até: 
15.5%

Amplitude térmica:  
18 – 28°C

SO2 total na inoculação: 
50 ppm; Ausência de 
aminas biogénicas; Pouca 
ou nenhuma produção 
de AV

DUET SOFT Oenococcus oeni e Lactobacillus 
plantarum

Intensificação do volume de 
boca, corpo e perfil sensorial nos 
vinhos brancos e tintos durante a 
fermentação malolática.

Vinhos tintos 
e brancos

Volume de boca 
intensificado 

Diminuição do carácter 
vegetal 

Redução da adstringência

Aromas de frutos pretos 
intensificados

pH: ≥ 3.2

Tolerância ao álcool até: 
15%

Amplitude térmica:  
15 – 28°C

SO2 total na inoculação: 
50 ppm; Ausência de 
aminas biogénicas; Pouca 
ou nenhuma produção 
de AV

DUET MATURE Oenococcus oeni e Lactobacillus 
plantarum

Intensificação do carácter 
aromático a frutos pretos 
nos vinhos tintos durante a 
fermentação malolática e o 
estágio (produção de PDMS).

Vinhos tintos Intensificação dos aromas 
de ameixa e frutos pretos

Notas de especiarias, 
pimenta preta e florais

Intensificação das 
notas de amora preta e 
groselha preta: libertação 
de DMS durante o estágio

pH: ≥ 3.3

Tolerância ao álcool até: 
16%

Amplitude térmica: 
18 - 28 ˚C

SO2 total na inoculação: 
50 ppm; Sem produção 
de aminas biogénicas; 
Nenhuma ou pouca 
produção de AV

PARA INOCULAÇÃO SEQUENCIAL

SOLO SELECT Estirpe: AWRI YV Oenococcus 
oeni selecionada

Intensificação da complexidade 
em vinhos tintos durante a 
fermentação malolática.

Vinhos tintos Estrutura melhorada

Aumento do carácter a 
especiarias 

Maior complexidade

Aromas de frutos pretos

pH: ≥ 3.2

Tolerância ao álcool até: 
16%

Amplitude térmica: 
18 - 28 ˚C

SO2 total na inoculação: 
50 ppm; Sem produção 
de aminas biogénicas; 
Pouca ou nenhuma 
produção de AV; Cinética 
de fermentação rápida

portfólio de bactérias
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Quando o círculo da FML se fecha...  
O tradicional encontra-se com o criativo.
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PRODUTO DESCRIÇÃO APLICAÇÃO PROPRIEDADES 
TÉCNICAS

MALOFERM
PLUS

Cultura bacteriana para 
completar a FML nos vinhos 
tintos e brancos sob condições 
difíceis.

SO2 elevado
pH baixo
Elevada tolerância ao álcool
Temperatura baixa

Esta cultura bacteriana completa a FML sob 
condições difíceis: pH baixo, alto teor de sulfuroso 
e grau alcoólico elevado. É preservado o carácter 
varietal e a frescura do vinho.

Inoculação sequencial.
FML em vinhos tintos e brancos premium.
Produz pouco ou nenhum diacetilo.
Fase de latência curta e  
boa cinética de fermentação.
Baixa produção de AV.
Sem produção de aminas biogénicas.

Tolerância à temperatura: 
14°C

pH: 
> 3.1

SO2 total na inoculação: 
< 60 mg/L

Tolerância ao álcool: 
16%

MALOFERM
FRUITY

Cultura bacteriana para melhorar 
o perfil aromático durante a FML 
dos vinhos tintos e brancos.

Fruta vermelha
Fruta preta
Frutas de caroço
Floral

Esta cultura bacteriana melhora o perfil aromático 
total pelo aumento da concentração em ésteres. 
Este aumento amplifica os aromas frutados  
e florais, bem como as notas de fruta de caroço  
e frutos vermelhos e pretos nos vinhos tintos.

Inoculação sequencial.
FML em vinhos tintos e brancos premium.
Fase de latência curta e boa cinética de 
fermentação.
Baixa produção de AV.
Sem produção de aminas biogénicas.

Tolerância à temperatura: 
15°C

pH: 
> 3.2

SO2 total na inoculação: 
< 50 mg/L

Tolerância ao álcool: 
15%

MALOFERM
VINTAGE

Cultura bacteriana versátil para 
melhorar a qualidade aromática 
durante a FML em vinhos 
brancos, rosés e tintos.

Qualidade
Volume
Sensação em boca
Notas varietais

Esta cultura bacteriana melhora a qualidade  
ao intensificar as propriedades do vinho ligadas 
ao corpo e ao volume e sensação em boca, 
diminuindo o carácter verde ou herbáceo.  
O resultado é obtido respeitando as características 
da casta e da vindima.

Inoculação sequencial.
FML em vinhos premium brancos, rosés e tintos.
Produção média a elevada de diacetilo.
Tempo de latência curto e boa cinética de 
fermentação.
Baixa produção de AV.
Sem produção de aminas biogénicas.

Tolerância à temperatura: 
16°C

pH: 
> 3.15

SO2 total na inoculação: 
< 45 mg/L

Tolerância ao álcool: 
15.5%

MALOFERM
BOUQUET

Cultura bacteriana versátil para  
a intensificação de sabor durante 
a FML em vinhos rosés e tintos.

Frutos pretos
Floral
Volume
Qualidade

Esta cultura bacteriana melhora a qualidade 
aromática através da intensificação das notas 
tropicais e cítricas e de frutas vermelhas e pretas, 
bem como das notas florais. Esta melhoria 
da qualidade aromática é acompanhada pela 
intensificação do volume, persistência e sensação 
em boca.

Inoculação sequencial.
FML em vinhos premium rosés e tintos.
Produção baixa de diacetilo.
Fase de latência curta e boa cinética de 
fermentação.
Baixa produção de AV.
Sem produção aminas biogénicas.

Tolerância à temperatura: 
18°C

pH: 
> 3.25

SO2 total na inoculação: 
< 45 mg/L

Tolerância ao álcool: 
15%

gama de bactérias de inoculação sequencial
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NUTRIENTES
sustentar a levedura, 

em vez de simplesmente alimentá-la

Sustentação: manutenção de algo na vida ou existência

O novo portfólio consiste na gama Sustenance, que recebe na sua família dois produtos exclusivamente formulados: NOURISH 
e CONQUER. Estes vão cobrir tanto as necessidades orgânicas como as necessidades inorgânicas das leveduras.

NOURISH

Assegura a fermentação e garante um perfil aromático 
limpo

•  Fornece uma fonte complexa de azoto orgânico e 
inorgânico.

•  Fonte de vitaminas essenciais, minerais, aminoácidos e 
fatores de resistência ao stress.

•  Reduz o risco e garante uma fermentação completa e 
equilibrada.

•  Previne a formação de subprodutos metabólicos 
indesejáveis.

•  Melhora a qualidade do vinho no geral.

Total de compostos voláteis intensificadores de aroma 
(mg/L) com a levedura VIN 13 e aplicação de NOURISH 
num Moscato italiano. Com Nourish, a produção de 
aromas aumentou até 44%, quando comparado com a 
aplicação de nutrição da concorrência ou de DAP.

Estudo de preferência usando VIN 7 com NOURISH 
comparativamente com DAP.

51

25

53

33

48

36

Preferência 
pela cor

Preferência 
pelo sabor

Preferência global 
pelo vinho

 VIN 7 + NOURISH  VIN 7 + DAP

41,8

29,729

VIN 13 +
NOURISH

VIN 13 +
Concorrência

VIN 13 +
DAP
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A Anchor Oenology colaborou com um fornecedor de embalagens com reconhecimento mundial para criar uma embalagem 
totalmente reciclável, que não só garante a longevidade e a sobrevivência da levedura como também protege o planeta.
Estas embalagens recicláveis (em polipropileno) garantem a mesma capacidade de estanquicidade das embalagens 
anteriores, mantendo a vida útil do produto por 36 meses. Para garantir a facilidade de uso e comodidade, estas novas 
embalagens para nutrientes.

Total de compostos voláteis intensificadores de aroma 
(mg/L) com a levedura VIN 7 e aplicação de CONQUER 
num Moscato italiano. Com CONQUER, a produção de 
aromas é incrementado até 113%, quando comparado 
coma a aplicação de nutrição da concorrência ou de DAP.

37

17,4

25,1

VIN 7 +
CONQUER

VIN 7 +
Competitor

VIN 7 +
DAP

Compostos aromáticos voláteis totais intensificadores de 
qualidade (mg/L). Com CONQUER, a produção de aromas 
é aumentada até cerca de 41% comparativamente com os 
produtos da concorrência ou DAP.

40,7

29,729

VIN 13 +
CONQUER

VIN 13 +
Competitor

VIN 13 +
DAP

embalagem reciclável

CONQUER

Assegura a fermentação e melhora a qualidade do vinho

•  Garante uma nutrição ótima da levedura em condições 
difíceis.

•  Proporciona fatores de sobrevivência que favorecem a 
funcionalidade celular.

•  Garante maior intensidade aromática, equilíbrio, 
complexidade e sabor.

•  Proporciona perfis aromáticos mais frescos, frutados e 
menos vegetais.

•  Melhora a qualidade do vinho no geral.
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Os nossos produtos feel SAFE!® baseiam-se em ingredientes premium, especificamente formulados pela nossa comissão de 
desenvolvimento de derivados de levedura para aplicações dedicadas.

O papel de Maxaferm®, Natuferm® e Extraferm® é fornecer nutrientes à levedura, acentuar aromas, adsorver compostos 
indesejáveis e proteger o vinho da oxidação. Esses derivados de levedura podem ser comparados às abelhas: cada abelha 
realiza uma tarefa específica e executa uma ação precisa, mas juntas atuam em sinergia para alcançar um objetivo comum. Os 
nossos derivados de levedura são especificamente produzidos para serem fáceis de usar em condições reais de vinificação. 

derivados de levedura para uma melhor 
fermentação e qualidade do vinho

A Oenobrands formula os seus produtos a partir dos derivados de 
leveduras secas usando tecnologias específicas. Isso permite a sua 
dispersão completa em poucos segundos sem formar grumos.

As paredes de levedura Extraferm D’tox destacam-se devido 
à sua elevada capacidade de adsorção, enquanto respeita as 
características organoléticas e de sabor dos vinhos tratados. Isto 
é possível pelo processo exclusivo ”HALO” (High Adsorption Low 
Odour) usado durante a sua produção. Este tratamento único torna 
estas paredes de levedura altamente específicas para contaminantes 
indesejáveis, sem afetar o aroma ou a cor do vinho tratado.
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derivado de levedura para realçar a intensidade 
aromática e complexidade dos vinhos

OS VINHOS ELABORADOS COM NATUFERM INTENSE SÃO DESCRITOS COMO COMPLEXOS, REDONDOS 
E MADUROS, COMO UM VINHO QUE ESTAGIOU SOBRE BORRAS.

Complexidade no nariz e em boca nos vinhos brancos
Os ensaios foram realizados com a VITEC (Espanha) num 
Chardonnay comparando com um controlo. Um aumento 
na intensidade aromática global foi demonstrado quando 
Natuferm® Intense foi aplicado. Mais particularmente, 
Natuferm Intense amplificou as notas de frutos tropicais 
e fruta cristalizada, fornecendo mais maturidade ao vinho 
como se tivesse estagiado em borras, com intensificação 
da sensação em boca (untuosidade e corpo) e persistência 
(figura 1).

Fruta mais intensa e complexa nos vinhos tintos
O Bragato Research Institute, Nova Zelândia realizou 
um ensaio em 2021 com Pinot Noir. O vinho elaborado 
com Natuferm Intense destacou-se devido aos aromas 
descritos como mais intensos e complexos por um painel 
de provadores (figura 2). Notas de frutas vermelhas e 
compota dominaram, uma característica de vinhos maduros 
que estagiaram sobre borras. O impacto do Natuferm 
Intense foi considerado positivo tanto no nariz como em 
boca, especialmente devido ao facto de que a utilização 
de Natuferm Intense reduz a sensação de adstringência e 
amargor.

Figura 2. Pinot Noir 2021 (Bragato Research Institute, Nova 
Zelândia). Impacto organolético da aplicação de 40 g/hL de 
Natuferm Intense. YAN no mosto = 220 mg/L.
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Intensidade 
aromática

Compota de fruta

Herbáceo

Frutos vermelhos

Frutos secos

Intensidade 
em boca

Amargor

Especiarias

Adstringência

Complexidade

Anchor NT 50 + Natuferm Intense Anchor NT 50
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o derivado de levedura protetor que garante a 
estabilidade oxidativa nos vinhos brancos e rosés

O QUE É OXIDAÇÃO? 
De uma forma simplificada, a oxidação do vinho branco 
está principalmente ligada a reações envolvendo certos 
polifenóis. Na presença de oxigénio e/ou metais, como 
ferro, são formadas quinonas altamente reativas, que 
levam a fenómenos de acastanhamento ou à precipitação 
de pigmentos. Alguns compostos aromáticos, como tióis 
varietais, podem também ligar-se direta e irreversivelmente 
a estas quinonas, resultando na perda permanente de aroma. 
Além disso, as reações de oxidação direta podem levar à 
formação de aldeídos, em particular 2-fenilacetaldeído 
e metional, originando notas de mel oxidativas no vinho 
quando presentes em concentrações elevadas.

DESENVOLVIMENTO DE EXTRAFERM D’FEND 
Em colaboração com a Universidade de Borgonha (IUVV 
Dijon - França), desenvolvemos um método para a medição 
do poder antioxidante de derivados de levedura com base 
na fração nucleofílica, que é globalmente representativa da 
reação de adição entre os compostos nucleofílicos contidos 
na fração solúvel de derivados de levedura e uma quinona 
modelo. Esta reação de adição pode ser considerada 
como neutralização de quinonas. Esta medição de poder 
antioxidante inclui determinações de afinidade e quantidade 
e é, portanto, um reflexo do poder antioxidante geral dos 
derivados de levedura.
O uso desta medição numa gama de derivados de levedura 
(figura 1) permitiu-nos selecionar o mais eficiente, ou seja, 
RO7 e RO4, para a formulação de Extraferm® D’fend. 
Embora RO4 não apresente a maior fração nucleofílica total, 
a sua composição em nucleófilos é diferente e aparentou 
ser complementar entre nucleófilos, fornecendo assim um Controlo Extraferm D’fend

Figura 2. Monitorização do índice de resistência à oxidação 
PolyScan (Vinventions) ao longo do tempo num vinho branco 
(Chardonnay biológico sem adição de sulfitos). Um índice mais 
elevado = maior resistência à oxidação.
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Figura 1. Fração nucleofílica de seis derivados de levedura (em 
unidades arbitrárias).
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produto com um espectro de ação mais amplo.

Com base nesses dois derivados, realizamos ensaios de 
pequeno volume para identificar a proporção correta de 
cada derivado de levedura no produto final. As proporções 
escolhidas foram as seguintes: 

n  80% de levedura S. cerevisiae inativada (RO7).
n  20% de levedura S. cerevisiae autolisada (RO4).

Posteriormente, a eficácia do Extraferm D’fend foi 
avaliada em condições de vinificação em diferentes 
vinhos (Sauvignon blanc e rosé Grenache de Languedoc, 
Chardonnay de Languedoc e Borgonha) utilizando três 
ferramentas:
n  PolyScan (Vinventions) e o índice de resistência à oxidação, 

determinado por este.
n  Medição de aldeídos de oxidação por GC-MS para permitir 

a sua deteção mesmo presentes em concentrações baixas.
n  Análise sensorial.

MONITORIZAÇÃO DA OXIDAÇÃO PELA MEDIÇÃO 
DO ÍNDICE DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO
Um vinho branco (Chardonnay biológico de Languedoc, 
França, sem adição de sulfitos) foi monitorizado em termos 
de oxidação. Após a fermentação, o lote foi separado em 
duas cubas – uma cuba com o grupo de controlo deixado 
em borras finas e outra cuba com adição de 30 g/hL de 
Extraferm D’fend sem borras.
Em T0, T+1 mês e T+1,5 meses, como mostra a figura 2, 
medimos o índice de resistência à oxidação utilizando o 
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instrumento NomaSense PolyScan C200 da Vinventions, 
com base na voltametria de varrimento linear. Este índice 
é calculado pela Vinventions a partir de medições EasyOx 
(determinação de compostos facilmente oxidáveis que 
participam prontamente nas reações de oxidação) e 
medições PhenOx (determinação de compostos oxidáveis 
totais). Quanto maior esse índice, maior a resistência à 
oxidação.

O vinho de controlo parece ser altamente resistente em T0. 

No entanto, esta cuba torna-se mais sensível à oxidação a 

partir do primeiro mês. Por outro lado, a cuba Extraferm 
D’fend adquire resistência à oxidação através da sua 

elevada concentração de nucleófilos com propriedades 

antioxidantes. Esta resistência persiste ao longo do 

tempo. Após 1,5 meses, o Chardonnay em que foi aplicado 

Extraferm D’fend é tão resistente à oxidação quanto o 

vinho mantido em borras regularmente agitadas. Extraferm 
D’fend pode, assim, eliminar a necessidade de borras, pelo 

menos parcialmente.

MONITORIZAÇÃO DA OXIDAÇÃO DO VINHO 
ATRAVÉS DA MEDIÇÃO DA CONCENTRAÇÃO  
DE MARCADORES DE ALDEÍDOS DE OXIDAÇÃO
Para o mesmo vinho, monitorizamos a formação de aldeídos 
de oxidação. Consideramos que a formação destes aldeídos 

continua a ser um marcador de fenómenos de oxidação, 
embora em todos os casos os seus níveis estivessem abaixo 
de seu limiar de perceção. 

A figura 3 mostra que a adição de Extraferm D’fend limita 
a acumulação de aldeídos de oxidação ao longo do tempo. 
No vinho controlo, a sua concentração aumenta ao longo 
do tempo. Extraferm D’fend fornece, portanto, proteção 
significativa contra esses marcadores de oxidação. 

MONITORIZAÇÃO DO EFEITO ANTIOXIDANTE 
DE EXTRAFERM D’FEND ATRAVÉS DE PROVA 
ORGANOLÉTIC
Noutros ensaios realizados num Chardonnay da 

Borgonha, foi dado ênfase à análise sensorial de forma 

a avaliar o impacto do Extraferm D’fend. Os três vinhos 

monitorizados (Chablis, Saint-Véran, Hautes Côtes de 

Beaune) foram elaborados de forma padronizada (co-

inoculação com Fermivin® 3C e Anchor® DUET Soft). 
Os vinhos que estagiaram na presença de Extraferm 
D’fend apresentaram-se mais frescos com notas florais 

mais intensas e notas frutadas com mesma intensidade 

aromática. Foram ainda percecionados como sendo mais 

redondos e mais persistentes em boca do que os vinhos 

controlo não tratados. Um exemplo dos resultados da prova 

organolética está apresentado na figura 4.

Extraferm D’fend tornou possível limitar a evolução do 

vinho ao longo do tempo e a preservação da frescura dos 

vinhos, aumentando o seu volume e persistência em boca.

Figura 4. Chardonnay 2020, AOC St Véran (Borgonha). Impacto 
organolético de Extraferm D’fend (30 g/hL). Ensaio conduzido por 
IUVV.
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SOLUÇÕES PÓS-FERMENTATIVAS



Durante a última década incêndios de grandes proporções têm vindo a afetar áreas vitivinícolas em todo o mundo, tendo 
as mudanças climáticas um impacto dramático na sua reincidência e importância. Além da destruição de vinhas e adegas, 
a exposição de uvas ao fumo leva a perdas económicas devido à ocorrência de caracteres sensoriais indesejáveis no vinho. 
Estes vinhos são descritos negativamente pelos consumidores como defumados, queimados, aroma a cinza, com notas 
medicinais e geralmente são simplesmente descritos como ”contaminados pelo fumo”.

soluções para gerir uvas expostas ao fumo

O QUE RECOMENDAMOS PARA A GESTÃO DE UVAS EXPOSTAS AO FUMO?
Existem várias medidas que podem ser tomadas na adega para minimizar o impacto sensorial da exposição ao fumo.

1. EVITAR A EXTRAÇÃO DOS COMPOSTOS QUE ORIGINAM OS DEFEITOS AROMÁTICOS

As seguintes sugestões mostraram ser úteis para uma 
boa gestão de uvas expostas ao fumo: 

n  Vindimar manualmente as uvas, excluindo as folhas.
n  Manter a fruta tão fria quanto possível. 
n  Prensar o cacho inteiro, fazendo rotações mínimas 

do ciclo de prensagem e separando as frações de 
prensagem. 

n  Fermentar grandes volumes de forma a mascarar ou 
integrar a contaminação pelo fumo mais facilmente 
(Modesti, Moléculas 2021). 

A maceração pelicular deve ser a mais rápida possível. A 
aplicação de 2 g/100 Kg de uvas de enzimas pectolíticas 

como Rapidase® Extra press para vinho branco e rosé e 
Rapidase Fast color para vinho tinto ajudará a encurtar o 
tempo de maceração.

Recomendamos o uso de leveduras e bactérias apropriadas 
(du Plessis, 2020, SASEV Conference) para intensificar 
a fruta e absorver alguns compostos livres como, por 
exemplo, a Legacy VIN 13 para vinho branco e rosé e a 
Legacy NT 112 para vinho tinto (figura 2). Além disso, a 
FML sequencial aparenta ser melhor escolha que a co-
inoculação, o que significa que Anchor® SOLO SELECT ou 
as culturas Maloferm® são as melhores opções quando a 
contaminação pelo fumo é evidente ou suspeita (figura 3).

O QUE SÃO COMPOSTOS DE FUMO?
Durante os incêndios são criados fenóis voláteis livres e 
estes componentes presentes no fumo são os principais 
responsáveis pelo fenómeno que causa a contaminação 
pelo fumo. Estes componentes são diretamente absorvidos 
pelas uvas e são parcialmente metabolizados para produzir 
glicosídeos que não têm aroma fumado. Às vezes, são 
referidos como precursores de contaminação pelo fumo. 

Os precursores de contaminação pelo fumo podem ser 
clivados durante a fermentação (e ao longo do tempo na 
barrica ou na garrafa), libertando fenóis voláteis no mosto 
ou vinho, levando a que o sabor a fumo seja detetado. 
Durante o consumo de vinho, esses glicosídeos podem 
ainda libertar fenóis voláteis na boca, o que pode contribuir 
para a perceção da contaminação pelo fumo. Seis fenóis 
diferentes são considerados como os principais marcadores 
da contaminação pelo fumo: guaiacol, 4-metilguaiacol, 
4-metilsiringol, o-Cresol, p-Cresol e m-Cresol. 

Os glicosídeos derivados da contaminação pelo fumo 
representam uma bomba-relógio, uma vez que são 
progressivamente hidrolisados durante o armazenamento 
do vinho, libertando progressivamente os compostos 
livres e odoríferos de aroma a fumo, conforme mostrado 
na figura 1.

Figura 1. Libertação progressiva de compostos livres e odoríferos 
de aroma a fumo no vinho.
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2. PARA RESOLVER O PROBLEMA DA CONTAMINAÇÃO PELO FUMO E PREVENIR A OCORRÊNCIA 
TARDIA DA CONTAMINAÇÃO PELO FUMO

Os compostos responsáveis da contaminação pelo fumo 
podem ser encontrados em formas ligadas e livres, razão 
pela qual a reemergência da contaminação pelo fumo deve 
ser evitada após o engarrafamento. Isto significa que a 
eliminação das formas ligadas dos componentes do vinho 
é vital.

Uma vez que a estrutura destes compostos é muito 
semelhante à estrutura geral dos glicoconjugados de aroma, 
o uso de Rapidase Revelation Aroma aparenta estar muito 
bem adaptado aliado à ação sinérgica de Extraferm® D’tox, 
que adsorve compostos indesejáveis nas borras. 

Em vários estudos observou-se que Rapidase Revelation 
Aroma foi capaz de libertar um número significativo de 
fenóis voláteis das suas formas ligadas (aumento de até 80% 
para grupos de controlo com contaminação pelo fumo). 
Houve também um aumento notável nos atributos “bagas”, 
“floral/perfumado” e “ameixa/compota” após o tratamento 
enzimático para todos os vinhos. A etapa seguinte mostrou 
resultados promissores com a utilização de Extraferm 
D’tox para a remoção de fenóis voláteis após o tratamento 

enzimático, pois a perceção dos aromas frutados não foi 
afetada. Note-se que alguns viticultores preferiram usar 
carvão e tratamento de osmose reversa, em vez de cascas 
de levedura, com bons resultados.

Portanto, o protocolo seguinte parece ser uma solução 
eficiente devido a um efeito duplo: efeito direto, devido à 
libertação enzimática e subsequente remoção de compostos 
de contaminação pelo fumo, e um efeito indireto, graças ao 
aumento dos aromas frutados do vinho tratado devido à 
libertação de compostos aromáticos benéficos.

1. Adicionar 5 g/hL de Rapidase Revelation Aroma durante 
a fermentação alcoólica para beneficiar da temperatura 
mais alta possível e obter um tempo de contato de 6 a 8 
semanas, suficiente para a libertação de compostos de 
contaminação pelo fumo fumados glicosilados em formas 
livres. 

2. Usar Extraferm D’tox em duas adições sucessivas de 
20 g/hL em intervalos de 48 horas (homogeneizar/agitar, 
assentar e separar entre as duas adições) para remover 
quaisquer formas livres indesejáveis.

Figura 3. Comparação da fermentação malolática sequencial e 
de co-inoculação feita com várias culturas de bactérias ao nível 
dos compostos derivados da contaminação pelo fumo (guaiacol + 
4-metilguaiacol) em vinhos Syrah - adaptado de du Plessis et al., 
2021.
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Figura 2. Efeito da estirpe de levedura sobre os compostos totais 
derivados da contaminação pelo fumo (µg/L) após a fermentação 
alcoólica em vinhos Chenin blanc e Merlot – (soma de guaicol, 
4-metilguaicol, 4-etifenol e fenol) - adaptado de du Plessis et al., 
2021.
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como reduzir notas de fumo 
em vinhos contaminados

Os fenóis voláteis (Guaiacol e 4-metilguaiacol ou O-Cresol) existem como precursores glicosilados inodoros que são 
lentamente hidrolisados em contaminações voláteis. 

1. CONVERTER TODAS AS FORMAS MOLECULARES “DE FUMO” LIGADAS EM FORMAS LIVRES

2. REMOVER DO VINHO AS FORMAS MOLECULARES LIVRES DE “FUMO”

Trasfega após 48h Trasfega após 48h
Prova ou análise de glicosídeos

Adicionar Bentonite Sódica 
para inativar a enzima30 g/hL

10 g/hL

30 g/hL

Vinho após 
tratamento 
enzimático

Vinho afetado 
por contaminações 

de fumo

Prova ou análise 
de glicosídeos

n  Temp. > 16°C: 2-3 g/hL 
n  Temp. 12-16°C: 3-4 g/hL 
Um mínimo de 2 semanas de contacto, para a completa 
hidrólise enzimática dos precursores glicosilados.

Rapidase Revelation Aroma é uma formulação de enzimas 
pectolíticas micro-granuladas com quatro atividades 
glicosidásicas essenciais

2 x 30 g/hL
Tratar o vinho com Extraferm D’tox em 2 adições sucessivas 
com intervalos de 48h. Homogeneizar/Agitar, deixar repousar 
e trasfegar entre as duas adições.

Extraferm D’tox é contituido por paredes celulares únicas e 
altamente adsorventes para a desintoxicação, que adsorvem 
e eliminam muitos compostos tóxicos e indesejáveis 
presentes no mosto e/ou no vinho.
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paredes celulares únicas e altamente 
adsorventes para a desintoxicação

O conceito por trás deste derivado único de levedura é fornecer ao enólogo um produto de alta qualidade para uma 
proteção e desintoxicação do vinho. Daqui para a frente, Extraferm® será descrito como uma família de derivados de 
levedura e não apenas como um único produto. Também estamos introduzindo um novo produto para completar o perfil 
qualitativo e limpo que você espera da família Extraferm.

D’TOX
As propriedades únicas de desintoxicação mencionadas 
acima estão mais do que reconhecidas desde o 
lançamento comercial do produto e Extraferm D’tox 
parece ser o melhor nome atribuído a este produto.

PRODUÇÃO ESPECÍFICA 
HALO: “Alta Adsorção e Baixo Odor” significa uma 
produção exclusiva e premium deste produto de 
paredes celulares de levedura. Este processo torna o 
Extraferm D’tox altamente eficiente na adsorção de 
contaminantes do vinho, mantendo intactas todas as 
propriedades organoléticas do vinho tratado.
Capacidade de clarificação: Extraferm D’tox com a sua 
excelente capacidade de clarificação mais rápida, faz 
com que o vinho desintoxicado esteja pronto para a 
próxima etapa mais cedo do que se tivesse sido tratado 
com outros derivados de levedura – o que significa 
menores riscos de oxidação.

CAPACIDADE DE ADSORVER ÁCIDOS GORDOS 
DURANTE A FERMENTAÇÃO
O tratamento com Extraferm D’tox ajudará qualquer 
fermentação, alcoólica ou malolática, a reiniciar-se e/
ou a se completar. Extraferm D’tox absorve os ácidos 
gordos C6, C8 e C10 que inibem a fermentação tornando 
as membranas celulares impermeáveis aos açúcares 
e inibindo o crescimento de leveduras e de bactérias 
láticas. Extraferm D’tox numa dosagem de 20 g/hL reduz 
os ácidos gordos no vinho em 29% (figura 1).

CAPACIDADE DE ADSORVER CONTAMINANTES 
O tratamento com Extraferm D’tox não só ajudará a 
remover compostos tóxicos, como ocratoxina (OTA) e 
dibutilftalato, mas também cloro e bromoanisol (TCA, 
TBA, PCA, TeCA, etc.). Extraferm D’tox inibirá odores e 
sabores desagradáveis, restabelecendo assim a qualidade 
do vinho. A dose recomendada é de 20 a 40 g/hL (limitada 
na UE a 40 g/hL) obtendo-se melhores resultados com 2 
tratamentos fracionados de Extraferm D’tox. 

A figura 2 mostra como Extraferm D’tox, adicionado 
duas vezes a 20 g/hL por adição, reduziu a quantidade 
de TeCA (Tetracloroanisol) abaixo do limiar olfativo, 
com uma diminuição de 81% no vinho contaminado.

Figura 1. Vinho contaminado naturalmente por ácidos gordos. 
Extraferm D’tox usado a 20 g/hL. Resultados 24h após a adição.

76 mg/L

Controlo não tratado

54 mg/L

Extraferm D’tox

Figura 2. Vinho naturalmente contaminado com TeCA e tratado 
com Extraferm 2 x 20 g/hL.

82 ng/L

17 ng/L

Controlo não tratado Extraferm D’tox
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Dentro da extensa família de polissacarídeos, as 
manoproteínas também são um grande grupo devido 
às múltiplas variações dos seus principais componentes 
que são proteínas e manoses (unidades de açúcar com 
diferentes possibilidades de ramificação). 
Como Oenobrands, fornecemos soluções qualitativas 
e selecionadas à base de manoproteínas que são 
Claristar®, Final touch® POP, Final touch TONIC e Final 

touch GUSTO. Tudo isso graças ao nosso conhecimento 

da bioquímica de leveduras e manoproteínas, a nossa 

experiência em termos de produção, extração e 

purificação, bem como o nosso know-how das aplicações 

enológicas de manoproteínas. A figura abaixo explica o 

fluxo de produção e os principais benefícios de cada 

solução de manoproteína que oferecemos.

o que torna as nossas manoproteínas 
produtos únicos?
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a solução de manoproteínas
estabilizar e melhorar qualquer vinho tranquilo

Comparação do perfil aromático das três técnicas de estabilização, 
prova realizada seis meses após o engarrafamento - Tempranillo, 
Espanha

Claristar Controlo Estabilização a frio

Preferência

Persistência aromáticaFrescura

Integração 
com carvalho

Complexidade
5

4

3

2

1

0

ESTABILIZAÇÃO TARTÁRICA
Claristar® é a primeira manoproteína líquida do mundo 
para produção de vinho de qualidade. Possui propriedades 
estabilizantes únicas, que lhe permitem inibir a precipitação 
dos cristais de bitartarato de potássio e pode ser utilizado 
na produção de vinhos convencionais e vinhos biológicos 
(UE e NOP).

O processo de produção patenteado permite à Oenobrands 
fornecer uma solução purificada de manoproteínas 
específicas, extraídas de Saccharomyces cerevisiae. O 
Claristar é solução de manoproteínas mais eficiente do 
mercado dado que contém a fração de manoproteínas 
com Índice de Estabilidade Tartárica mais elevado (TSI-
Tartrate Stability Index). Basicamente, isso significa que ele 
demonstra maior eficácia a nível da estabilidade tartárica.

A utilização de Claristar não pode ser mais fácil e prática: 
é simplesmente adicionado diretamente ao vinho antes 
do engarrafamento, o que permite uma homogeneização 
perfeita e uma filtração imediata após a adição. Claristar 
é adequado para a estabilização de vinhos tintos, brancos 
e rosés. 

A dose específica é determinada em laboratório, de acordo 
com o “método ISS para Claristar” - ISS significa Índice 
de Sobressaturação Estável, um parâmetro determinado 

pela análise da estabilidade tartárica utilizando Aparelhos 
Checkstab. Este método de referência único e standard, 
foi desenvolvido pela Oenobrands, com o apoio de Dario 
Montagnani/Enolab Service srl e Aparelhos Checkstab da 
Delta Acque. O objetivo desta análise é providenciar-lhe a 
dosagem exata de Claristar a aplicar para estabilizar o seu 
vinho – não existe adivinhação envolvida.

MELHORA A SENSAÇÃO ORGANOLÉPTICA 
Claristar também apresenta os benefícios adicionais de 
melhorar a qualidade sensorial do vinho, aumentando a 
sua perceção da suavidade e reduzindo a adstringência na 
entrada e final de boca. Além disso, a cor e a acidez natural 
do vinho são também preservadas. 

Os enólogos descrevem-no melhor desde 2007
Expomos como exemplo uma degustação recente 
comparativa feita num vinho tinto (Tempranillo, Espanha), 
onde foram convidados 20 provadores a realizar a 
classificação. Os resultados são mostrados no gráfico de 
radar apresentado. 

Claristar melhorou consideravelmente a complexidade 
e a frescura deste vinho comparando com um vinho 
estabilizado a frio e um vinho não estabilizado. Além disso, 
o estágio em barrica de carvalho foi mais apreciado com 
o tratamento Claristar do que com os outros tratamentos. 
O resultado final: Um vinho estabilizado e melhorado, com 
mais qualidade sensorial, de acordo com os enólogos.

S o os en logos que 
o descrevem melhor!

69 • OENOBOOK N°12



manoproteínas de final touch 
para acrescentar valor ao seu vinho

FINAL TOUCH POP

Vinho espumante

Proporciona uma melhor harmonia  
entre acidez e frescura

Final de boca mais suave e redondo

FINAL TOUCH GUSTO

Vinho tinto 

Intensifica a fruta 

Suaviza a estrutura do vinho 

Reduz a adstringência

FINAL TOUCH TONIC

Vinho branco e rosé

Intensifica a frescura 

Oxidação limitada (garrafa e cuba/barrica)

A gama de manoproteínas Final touch® resulta do conhecimento da Oenobrands em manoproteínas: da sua estrutura, 
produção e mecanismo de ação. As manoproteínas da Oenobrands contribuem para a estabilização tartárica e coloidal.

TEMOS O PRODUTO PERFEITO PARA O SEU VINHO – VAI SABOREÁ-LO!

 Manoproteínas líquidas com efeito instantâneo

 Adição antes do engarrafamento

  Aumentam a longevidade, a expressão aromática e a 
persistência do vinho

 Extraídas de Saccharomyces cerevisiae 

  Autorizado para a produção de vinho sbiológicos  
(UE e NOP)

 Dosagem: 5 a 50 mL/hL

A PROVA ESTÁ NO SABOR

Alguns clientes afirmaram que aplicam uma 
mistura de dois ou três produtos Final Touch ao 
seu vinho. Isto permitiu-lhes aumentar o nível de 
complexidade e qualidade dos vinhos, conseguindo 
exactamente o que se pretende para qualquer vinho. 
Na realidade, ao combinar as três manoproteínas 
permitiu que o melhor de cada produto Final Touch 
complementasse uma qualidade específica do vinho.
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as manoproteínas final touch 
ou como aperfeiçoar o seu vinho

Floral***

Lácteo**

Complexidade aromática**

Citrinos**Sabor equilibrado**

Sucrosidade***

3

2

1

0

Controlo Final touch POP 20 mL/hL

Figura 1. Chardonnay Crémant de Bourgogne (método tradicional, 
Borgonha França), prova seis meses após o tratamento e 
engarrafamento.

Controlo Final touch TONIC 30 mL/hL

Intensidade aromática***

Citrinos**

Herbáceo***

Frutos de polpa branca***Lácteo**

Amargor***

5
4
3
2
1

0

Figura 2. Sauvignon blanc do Sul da França, prova 10 meses após o 
tratamento e engarrafamento.

Controlo Final touch GUSTO 15 mL/hL

Intensidade aromática***

Especiaria*

Herbáceo***

Frutas vermelhas*Ataque suave*

Amargor***

3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5
0

Figura 3. Merlot do Sul da França, prova oito meses após o 
tratamento e engarrafamento.

“Uso Final touch GUSTO em dose muito baixa para 
obter mais textura e ajudar o aroma a ser mais 
limpo e intenso. Para além de que eleva o aroma 
frutado, por isso estou muito satisfeito.

Importador de vinho na Holanda.

“Final touch TONIC melhora a frescura 
imediatamente e aumenta a vida de prateleira  
dos vinhos.

Diretor de uma adega cooperativa em França.

“Eu gosto realmente de Final touch POP porque 
traz mais redondeza ao meu vinho. Complementa 
também os efeitos do açúcar, podendo ainda 
reduzir os níveis da dosagem.

Produtor sénior em Itália.

Nível de significância: *baixo, **moderado, ***elevado.
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AS MINHAS NOTAS
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OENOBRANDS SAS
Parc Agropolis II Bat 5
2196 Bd de la Lironde

34980 Montferrier sur Lez - France
+33 467 72 77 45

www.oenobrands.com
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DISTRIBUIDOR

www.afreitasvilar.com
geral.lisboa@afreitasvilar.com


