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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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OENOBRANDS, 

SOBRE NÓS

anchor oenology
Anchor Oenology 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 specialties
DSM Food Specialties 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 Specialties 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 Specialties é uma verdadeira equipa global.  

Mais informações sobre a DSM Food Specialties em 

www.dsm-foodspecialties.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 Specialties e Anchor Oenology) 

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.

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000 / BRC / IFS 

DINAMARCA
FERMIVIN, CLARISTAR, FINAL TOUCH, EXTRAFERM

• ISO 9001 : 2015
• BRC

ESTÓNIA
MAXAFERM, NATUFERM BRIGHT, 

NATUFERM PURE, NATUFERM FRUITY,
E NATUFERM INTENSE

FRANÇA
NOSSO CENTRO DE LOGÍSTICA

• ISO 9001 : 2015
• ISO 50001 : 2011
• IFS LOGISTICS

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000

FRANÇA
RAPIDASE

FRANÇA
ANCHOR BACTERIA
MALOFERM 

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000

• ISO 9001 : 2015 
• FSSC 22000

ÁFRICA DO SUL
ANCHOR WINE YEAST

os nossos locais de produção 
e centro de logística
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ÁFRICA DO SUL
Anchor Oenology

NOVA ZELÂNDIA
n Viniquip international

n Sulkem

JAPÃO
Servicetec Japan Corporation

RÚSSIA
Vinsold

AUSTRÁLIA
n Lallemand Australia

n Winequip

A NOSSA REDE

DE DISTRIBUIÇÃO

MÉXICO
Scott Laboratories

ESTADOS UNIDOS
Scott Laboratories

CANADÁ
Scott Laboratories

URUGUAI
Abastecimientos

ARGENTINA
Durox EnologÍa

CHILE
F.H. Engel

FRANÇA
Erbslöh SAS

PORTUGAL
A. Freitas Vilar

ESPANHA 
n Vason Iberica
n Erbslöh España

GRÉCIA
Elton International Trading

TURQUIA
IMCD

BULGÁRIA
Elton Corporation Ltd

SÉRVIA
Vason

REPÚBLICA TCHECA
O.K. Servis Biopro

ESLOVÁQUIA
O.K. Servis Biopro

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

ALEMANHA
n C. Schliessmann Kellerei-Chemie

n Max F. Keller

ITALY
n Enologica Vason
n Corimpex Service

CROATIA
Vason

ESLOVÊNIA
Vason

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

SUÍÇA
n Erbslöh SAS
n C. Schliessmann

ROMÉNIA
Elton Corporation SA

UCRÂNIA
Vintech

GEÓRGIA
Vine and Wine Group

POLÓNIA
Browin
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AO ADQUIRIR PRODUTOS OENOBRANDS, ESTÁ A AJUDAR A FINANCIAR A INVESTIGAÇÃO 
ENOLÓGICA CONDUZIDA PELOS NOSSOS PARCEIROS CIENTÍFICOS, NOMEADAMENTE EM:

oenotools: a ferramenta de cálculo 
de referência no mundo da enologia!

1.  COM O NOSSO APLICATIVO EXCLUSIVO PARA SMARTPHONE CALCULA EM POUCOS 
SEGUNDOS: 

2. A APLICAÇÃO IPAD OENOTOOLS BLENDS, PARA AJUDÁ-LO NA PREPARAÇÃO DE LOTES: 
ALTAMENTE INTUITIVA E FÁCIL DE UTILIZAR FACILITANDO AS DECISÕES DURANTE A 
PREPARAÇÃO DE LOTES

n  Auxilia nos ensaios de prova através do 
cálculo do volume nas provetas.

n  Extrapola instantaneamente volumes 
utilizados nos ensaios de prova com os 
volumes disponíveis na adega.

n  Calcula instantaneamente os 
parâmetros analíticos prováveis de lotes 
de vinho criados durante a preparação 
de lotes.

n  Calcula o volume disponível restante de 
cada lote de vinho e o volume total do 
novo lote feito.

AS NOSSAS FERRAMENTAS

DE COMUNICAÇÃO
A NOSSA REDE

DE PARCERIA CIENTÍFICA

foi atualizada para um uso mais prático e simples!

E MUITO MAIS!

DISPONÍVEL EM INGLÊS, ESPANHOL, 
FRANCÊS E ITALIANO

➜  ADIÇÕES DE SO
2
.

➜  DESSULFITAÇÃO.

➜  UNIDADES DE CONVERSÃO.

➜  ACIDIFICAÇÃO E 

DESACIDIFICAÇÃO.

➜  REMOÇÃO DE O
2
 E CO

2
.

➜  FRIGORIAS NECESSÁRIAS 

PARA A MACERAÇÃO 

PELICULAR, CLARIFICAÇÃO 

DE MOSTOS OU 

REFRIGERAÇÃO DE VINHO.

➜  VOLUME DO DEPÓSITO.

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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os compostos fenólicos da uva e do 
vinho, uma história de sabor e de cor

 * parte ii *
destino dos compostos fenólicos durante a vinificação

Este texto constitui a segunda parte do "Em Destaque" sobre polifenóis, apresentado no anterior Oenobook 
10. O seu principal objetivo passa por detalhar a reatividade dos flavonóides e os fenómenos de interação que 
explicam os mecanismos da evolução dos polifenóis durante as etapas fermentativas e pós-fermentativas.

1. REATIVIDADE QUÍMICA E INTERAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS  
DOS COMPOSTOS FENÓLICOS  
(As reações bioquímicas dos compostos fenólicos foram abordadas no Oenobook 10)

1.1 AS REAÇÕES QUÍMICAS  
DOS FLAVONÓIDES

A particularidade dos flavonoides é de apresentar, 

na mesma molécula, reações específicas para cada 

um dos 3 ciclos da estrutura básica dos flavonóides 

(Figura 1).

O anel fenólico A dos flavonóis das proantocianidinas 

e das antocianinas na sua forma hemiacetal é 

fortemente nucleófilo, induzindo as reações de 

substituição eletrófilas. 

O anel heterocíclico central C atua como um eletrófilo 

na presença de um nucleófilo.

O anel fenólico B é o sítio privilegiado para as reações 

de oxidação quando apresenta estrutura orto-

dihidroxilada. 

Antocianinas e taninos podem reagir quer como 

nucleófilos quer como eletrófilos e competem em 

todos os mecanismos para gerar estruturas variadas.

1.1.1 REAÇÕES DE CONDENSAÇÃO DIRETAS

Pela reatividade do heterocíclicos C e do anel A, as 

antocianinas (classificadas como A) e os taninos 

(classificados como T) podem reagir entre eles 

formando produtos de condensação de diferentes 

tipos: T-A ou A-T ou T-T ou A-A.

Os produtos do tipo T-A resultam na adição de 

antocianinas na sua forma hemiacetal (incolor) aos 

taninos, condicionada pela clivagem dos taninos em 

meio ligeiramente ácido. Enquanto o produto inicial 

da reação é incolor, a parte antociânica hemiacetal 

terminal está em equilibrio com a sua forma flavílio, 

contribuindo assim para cor.

Os produtos do tipo A-T resultam na combinação de 

um tanino e de uma antocianina na sua forma flavílio 

(A+), gerando primeiro um produto sem pigmentação 

que pode evoluir para uma forma bicíclica, ou, em 

condições oxidativas, para pigmentação vermelha  

(A+-Tanino), que após desidratação apresenta apresenta 

pigmentação amarela-alaranjada.

Os produtos T-T correspondem à reorganização 

dos taninos por despolimerização, seguidos por 

repolimerização.

No caso da condensação entre duas moléculas de 

antocianinas (A-A), uma encontra-se na forma flavílio 

(A+) enquanto a outra encontra-se na forma hemiacetal 

(AOH).

1.1.2 REAÇÕES DE CONDENSAÇÃO 
ENVOLVENDO UM COMPOSTO 
CARBONÍLICO

O etanal está envolvido nos mecanismos de condensação 

das antocianinas e dos taninos. Os produtos resultantes 

da reação são adutos entre as antocianinas e os taninos, 

nos quais os dois anéis A estão ligados por uma 

ponte metil-metino chamada ponte etil. Atendendo 

à proporção de antocianinas presentes, diferentes 

combinações podem formar-se: taninos-CH-(CH
3
)-

taninos, taninos-CH-(CH
3
)- antocianinas e antocianinas-

CH-(CH
3
)-antocianinas. Outros aldeídos, que não o 

etanal, podem reagir como é o caso do glioxal, o ácido 

glioxílico, o produto da oxidação do ácido tartárico, o 

furfural e a vanilina, caso o vinho entre em contacto com 

madeira de carvalho. Estas estruturas poliméricas não 

são particularmente estáveis e evoluem após a rutura da 

“ponte etil”. 

1.1.3 REAÇÕES DE CICLOADIÇÃO 
ENVOLVENDO O ANEL HETEROCÍCLICO C: 
FORMAÇÃO DAS PIRANOANTOCIANINAS

As piranoantocianinas são formadas pela reação das 

formas catião flavílio das antocianinas com os compostos 

que possuem uma dupla ligação ativada, como um 

número importante de compostos provenientes do 

metabolismo microbiano do vinho. Nestes estão incluídos 

o etanal, o ácido pirúvico e outros compostos fenólicos. 

A existência de uma série de piranoantocianinas foi 

provada nas últimas duas décadas.

As vitisinas: O etanal e o ácido pirúvico estão na 

origem das principais piranoantocianinas dos vinhos. 

O produto da reação da malvidina glucósido com o 

etanal passou a ser chamada vitisina B, enquanto que 

Figura 1. Esquema da reatividade dos ciclos que constituem 
a estrutura dos flavonóides.

B

A C +
OH

OH

OH

O

OH

HO

1 2 3 4

a reação com o ácido pirúvico chama-se vitisina A. Outros 

metabólitos fermentativos e outras antocianinas, seguindo 

o mesmo mecanismo reacional, estão na origem de outras 

piranoantocianinas, que formam uma grande família de 

vitisinas. As que resultam da malvidina glucósido continuam 

a ser maioritárias.

As pinotinas: Esta família corresponde aos produtos de 

reação entre os vinilfenóis e os ácidos hidroxicinâmicos com 

as antocianinas na forma flavílio. O composto resultante da 

reação do ácido cafeíco com a malvidina glucósido passou a 

chamar-se pinotina A. Os ácidos p-cumárico, caféico, ferúlico 

e sinápico estão envolvidos na formação de outras pinotinas. 

Ao pH do vinho, estes pigmentos antociânicos apresentam 

uma cor laranja-avermelhada.

As flavanil-piranoantocianinas: Na formação destas 

piranoantocianinas, as antocianinas (A+) reagem com 

os vinilflavanóis e as vinilprocianidinas (ou viniltaninos) 

formados durante a a clivagem na ponte etil dos produtos 

de condensação antocianina-tanino. Estes pigmentos 

apresentam uma cor mais alaranjada e estável face às 

variações do pH.

As portisinas: São formadas pela reação com as vitisinas 

de tipo A previamente produzidas, gerando assim as 

piranoantocianinas de segunda geração. É feita a distinção 

entre as portisinas de tipo A (que resultam da reação das 

vitisinas A com os viniflavanóis ou os viniltaninos) e as 

portisinas B (reação das vitisinas A com os vinilfenóis). As 

portisinas apresentam uma cor azulada e são particularmente 

estáveis.

As oxovitisinas resultam da transformação das vitisinas de 

tipo A através de uma sucessão de reações (descarboxilação, 

oxidação, desidratação). Estas estruturas apresentam cor 

amarela.

1.2 AS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
DOS FLAVONÓIDES: AS INTERAÇÕES 
MOLECULARES

Os compostos fenólicos, principalmente os 

flavonóides, possuem propriedades físico-

químicas que fazem com que, num meio 

como o vinho, interajam com diferentes 

compostos fenólicos, mas também com 

outros compostos tais como as proteínas 

ou os polissacarídeos. Devido ao seu 

envolvimento em fenómenos coloidais, as interações físico-

químicas causam impacto no processo de colagem dos 

vinhos ou no efeito das adições de agentes estabilizantes 

usados na prevenção de turvações e precipitados.

1.2.1 A CO-PIGMENTAÇÃO 

O fenómeno de co-pigmentação é demonstrado pela 

introdução numa solução de antocianinas de um outro 

flavonóide incolor: ocorre um aumento da intensidade da cor 

(efeito hipercromo), passando de vermelho a vermelho púrpura 

(efeito batocromo). Estes efeitos podem ser explicados tendo 

em conta a estrutura espacial dos flavonóides que pode ser 

comparada a uma estrutura plana. O empilhamento das 

antocianinas (chamado auto associação) e antocianinas 

associadas com outros compostos incolores, mantidas por 

interações hidrofóbicas (chamada co-pigmentação), leva 

à formação de complexos com características cromáticas 

modificadas. Devido à baixa quantidade de flavonóis e de 

ácidos fenólicos nos vinhos, os flavanóis continuam a ser os 

principais fatores de estabilização da cor nos vinhos tintos.

É importante salientar que o pH ótimo para a co-pigmentação 

varia entre 3 e 5, o que corresponde aproximadamente ao pH 

do vinho. No entanto, a estes níveis de pH os antocianósidos 

da uva encontram-se maioritariamente sob a forma 

hemiacetal incolor. Isto mostra a importância do fenómeno 

de co-pigmentação na expressão da cor dos vinhos tintos, se 

as condições para o seu desenvolvimento estão reunidas.

1.2.2 AGREGAÇÃO DOS TANINOS  
E FENÓMENOS COLOIDAIS

1.2.2.1 INTERAÇÕES TANINO-TANINO

Em solução aquosa, as proantocianidinas da uva, dependendo 

da sua natureza estrutural e concentração, podem interagir, 

auto associar-se e assim formar agregados moleculares que 

estão envolvidos nos fenómenos coloidais.

A formação de agregados está fortemente ligada ao grau 

de polimerização e para cada estrutura está diretamente 

relacionada à sua concentração. A concentração necessária é 

mais elevada quando a massa molecular é mais 

baixa. Assim a agregação da catequina e da 

epicatequina não ocorre nos vinhos. As formas 

galoiladas das procianidinas estão mais aptas à 

auto associação.

Baixar a temperatura do vinho, limitando 

assim movimentos brownianos, favorece a formação e 

o espessamento dos agregados coloidais e é, portanto, 

suscetível de provocar a precipitação da matéria corante 

dos vinhos tintos, sendo isto usado para estabilizar a cor dos 

vinhos.

1.2.2.2 INTERAÇÕES TANINO-PROTEÍNA

As interações entre os taninos e as proteínas têm um papel 

determinante na formação da turvação e de precipitados 

observados no vinho, sendo também responsáveis pela 

perceção da adstringência. A interação é mais forte com 

os taninos de massas moleculares elevadas. Apesar dos 

flavonóides da uva (flavanol, flavanóides não galoilados) 

em elevadas concentrações possam apresentar afinidade 

pelas proteínas, estes flavonóides não formam agregados. 

Para as proantocianinas da uva, a afinidade aumenta com o 

comprimento da cadeia polimérica. A interação é tambem 

mais forte com as formas oxidadas das procianidinas. 

A interação não leva necessariamente a precipitações. 

Complexos solúveis podem formar-se com peptídeos e 

A co-pigmentação 
é responsável 

pelo aumento da 
intensidade da cor

Tubo 1: vinho testemunha.
Tubo 2: vinho + acetaldeído para anular o efeito do SO

2
.

Tubo 3: vinho + SO
2
, contribuição dos pigmentos não descoloráveis  

para a cor do vinho.
Tubo 4: vinho + HCL, cor de todos os pigmentos numa matriz de 
acidez elevada.
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3.1 FENÓMENOS DA OXIDAÇÃO NOS VINHOS:  
O PAPEL E AS CONSEQUÊNCIAS NA EVOLUÇÃO 
DOS COMPOSTOS FENÓLICOS

O oxigénio dissolve-se no vinho quando este entra em 

contacto com o ar e o oxigénio é consumido: são os 

compostos fenólicos que estão na origem deste cconsumo. 

A velocidade de consumo depende do teor de oxigénio 

dissolvido, do potencial redox das espécies fenólicas redutoras 

e da temperatura. Após a movimentação do vinho, durante 

uma trasfega por exemplo, o teor em oxigénio pode atingir 

valores médios na ordem de 1 a 3 mg.L-1 e o consumo deste 

oxigénio requer entre 1 e 5 semanas, dependendo do teor 

em polifenóis, distinguindo-se assim os vinhos 

tintos dos vinhos brancos e rosé. Em condições 

estáticas, a taxa de dissolução na superfície é 

menor do que a taxa de consumo, de modo a 

que as reações de comma after "oxidação" na 

superfície se, estendem à totalidade da cuba 

(ou barrica) por meio do potencial químico. 

Estes fenómenos são mais lentos em cubas grandes dada a 

menor área de superfície disponível para a troca com o ar ou 

com a mistura gasosa na parte superior da cuba. 

Os mecanismos de oxidação nos vinhos são diferentes dos 

que ocorrem nos mostos: são fenómenos de oxidação não 

enzimáticos. O oxigénio atua maioritariamente através da 

produção de radicais de oxigénio, catalisados principalmente 

por Fe e Cu. O oxigénio molecular só pode reagir diretamente 

com as formas fenolato dos polifenóis, que atendendo 

ao pH médio dos vinhos, encontram-se em proporções 

muito pequenas (quando comparadas com as formas não 

ionisadas). Esta via de reação explica por que razão o aumento 

do pH nos vinhos, ainda que por algumas décimas, acelera 

significativamente a formação das espécies oxidadas. Os 

radicais semi-quinona são espécies altamente reativas e o 

seu tempo de vida é muito curto. Além de ter a capacidade 

de oxidar outros compostos fenólicos, também podem 

sofrer reações de adição com compostos nucleofílicos 

como os próprios compostos fenólicos e tiós em particular. 

Estas reações de adição química regeneram a função 

redutora. Um outro par redox é formado, possivelmente 

com um potencial inferior, o que poderá explicar a 

resistência à oxidação adquirida por alguns vinhos em boas 

condições de estágio. 

Os compostos fenólicos envolvidos nas reações propagadas 

por via radicular são maioritariamente os flavanóis (catequina, 

epicatequina) e todas as proantocianidinas. 

A oxidação leva à formação de polímeros 

constituídos de unidades de flavanóis (catequina, 

epicatequina, epigalocatequina, epicatequina 

galato) mas ao contrário das proantocianidinas 

da uva, as ligações covalentes entre os anéis 

B (sítio da oxidação) e o anel A de outra 

unidade flavanol. Estas ligações podem ser estabelecidas 

simultaneamente quer de maneira intramolecular quer 

intermolecular. As diferentes possibilidades aumentam a 

diversidade estrutural e a complexidade dos polímeros 

flavanol, mas todas levam à formação gradual de pigmentos 

amarelos a castanhos, que coexistem no vinho com flavanóis 

monoméricos e as proantocianidinas que se difundiram no 

vinho durante a maceração e os que interferem em outras 

vias de reação (para estas últimas, consultar os parágrafos 

seguintes).

Com o avanço das reações radiculares observamos a 

oxidação de compostos não fenólicos do vinho: compostos 

com função álcool, o ácido tartárico, os ácidos gordos 

3. DESTINO DOS COMPOSTOS FENÓLICOS DURANTE O ESTÁGIO E ARMAZENAGEM

Estas reações 
enriquecem o vinho 

em pigmentos 
vermelhos

alaranjados.

proteínas. A formação de complexos insolúveis com 

proteínas aumenta com o grau de polimerização e 

galoilação dos taninos.

No que concerne a parte proteica da interação, as 

proteínas ricas em prolina têm uma maior afinidade 

para os taninos. É o caso da gelatina ou da caseína, que 

são utilizadas como agentes de colagem, e também das 

proteínas salivares. A interação ocorre através do efeito 

de empilhamento dos anéis fenólicos e das unidades de 

prolina das proteínas que formam complexos pequenos 

e homogéneos. As agregações adicionais geram 

precipitados. As proteínas de colagem ou as proteínas 

salivares precipitam seletivamente as moléculas 

de massas moleculares mais altas, que apresentam 

também maior adstringência. A perda da sensação de 

adstringência observada após uma colagem é também, 

pelo menos em parte, devida à inclusão das frações 

fenólicas adstringentes em complexos solúveis que, 

por conseguinte, vão ser menos reativas às proteínas 

salivares por efeito de mascaramento. A precipitação de 

proteínas salivares quando o vinho está na boca, resulta 

numa perda da lubrificação salivar, sendo um fator 

determinante para a sensação de secura da cavidade 

oral, que contribui para a perceção de adstringência.

1.2.2.3 INTERAÇÕES TANINO-
POLISSACARÍDEO

Os principais polissacarídeos do vinho, as manoproteínas 

(MP) provenientes das paredes das leveduras, as 

arabinogalactanas (AGP) e as ramnogalacturonas-II 

(RG-II) que se encontram nas paredes celulares da uva, 

intervêm na agregação dos taninos. A presença destes 

polissacarídeos, e em particular as MPs e as AGPs mais 

ácidas, reduz ou impede os agregados fenólicos de se 

formarem e as partículas que se formem são efetivamente 

pequenas mas muito mais estáveis. A RG-II na sua forma 

dimérica aumenta o tamanho das partículas e pode 

provocar a precipitação. A eficiência das manoproteínas 

na estabilização das partículas coloidais diminui com 

o aumento da sua massa molecular, sugerindo um 

mecanismo de estabilização estérica.

Os polissacarídeos limitam também a precipitação dos 

complexos proteína-tanino. A perceção de adstringência é 

fortemente limitada pela presença de polissacarídeos. Nos 

vinhos, a RG-II parece desempenhar um papel essencial 

e é responsável pela diminuição da adstringência ligada 

à formação de complexos terceiros solúveis (taninos-

proteínas-ramnogalacturona-II).

2. 2. DESTINO DOS COMPOSTOS FENÓLICOS DURANTE A FASE FERMENTATIVA

2.1 PRODUÇÃO DE ÁCIDOS FENÓIS 
Os ésteres tartáricos dos ácidos hidroxicinâmicos 

(acido caftárico, coutárico e fertárico) das uvas que não 

participam nos fenómenos de oxidação dos mostos, 

vêem a sua concentração cair para 30% durante 

as etapas da fermentação. Eles sofrem 

alterações devido à atividade metabólica 

dos microrganismos (leveduras e 

bactérias). As estirpes que possuem uma 

atividade cinamoilesterase produzem 

uma parte dos ácidos fenólicos, tal 

como as preparações enzimáticas que 

podem conter essa atividade esterase. 

Assim, os ácidos hidroxicinâmicos livres e 

os seus ésteres taratáricos são encontrados 

simultaneamente nos vinhos.

A formação durante as fermentações alcoólica ou 

malolática de vinilfenóis a partir dos ácidos coumáricos e 

ferúlicos e a sua redução a etilfenóis pela Brettanomyces 

é a causa de defeitos olfativos característicos. Na 

presença de moléculas de antocianinas, estes vinilfenóis 

reagem para produzir piranoantocianinas (ver 1.1.3). 
Isto explica por que razão os vinhos tintos jovens 

contêm níveis muito mais baixos de vinilfenóis do que 

etilfenóis, ao contrário dos vinhos brancos. Além disso, 

os vinilfenóis não se acumulam durante o estágio desde 

que a quantidade de antocianinas monoméricas seja 

suficiente. 

2.2 EVOLUÇÃO DAS ANTOCIANINAS E  
DOS TANINOS

2.2.1 DIFUSÃO DAS ANTOCIANINAS E  
DOS TANINOS DURANTE A FERMENTAÇÃO

Na vinificação clássica dos tintos, a extração dos 

compostos das películas e das grainhas ocorre durante 

a fermentação alcoólica, durante a fase de maceração. 

As antocianinas começam a difundir-se assim que as 

uvas esmagadas entram no fermentador (cuba ou 

lagar) e atinge o pico após 4 ou 5 dias de fermentação. 

A extração de flavonóis, dos flavanóis monoméricos 

(catequina, epicatequina) e oligómeros de baixa massa 

molecular proveniente das películas ocorre 

paralelamente à extração das antocianinas.

Nesta fase, as formas coloridas flavílio e as 

formas incolores equilibram-se em função 

do pH e ocorrem reações de adição com 

os sulfitos. Quando a sua concentração é 

suficiente, uma fração das antocianinas 

interage gerando o fenómeno de auto 

associação. Com a extração de outros 

compostos fenólicos incolores (sem grupos 

cromóforos), e quando as suas concentrações 

são adequadas, as antocianinas participam em 

fenómenos de co-pigmentação.

A difusão de proantocianidinas de maior massa molar 

das películas e de procianidinas das grainhas, excluindo 

as de maior massa e com maior taxa de galoilação 

relativa que permanece no bagaço, é mais lenta e é 

favorecida pelo aumento do teor em etanol. A difusão 

continua gradualmente em função dos meios técnicos 

utilizados, até à separação das partes sólidas quando 

se escoa o vinho e se obtém o vinho de prensa. 

2.2.2 INFLUÊNCIA DO METABOLISMO  
DOS MICRORGANISMOS FERMENTATIVOS 

Durante a fermentação alcoólica, as leveduras produzem 

diversos compostos carbonilo que têm a capacidade 

de reagir com as antocianinas e resultar na formação 

de vitisinas (ver 1.1.3). As vitisinas do tipo A formam-se 

mais facilmente que as vitisinas de tipo B, especialmente 

durante os primeiros dias de fermentação. Para além da 

resistência à descoloração pelo SO
2
, estas vitisinas são 

pigmentos vermelho-alaranjados interessantes porque 

são totalmente coloridos independentemente do pH, ao 

passo que as antocianinas coloridas (na forma flavílio) 

só representam 5 a 25% ao pH do vinho. No entanto, elas só 

influenciam realmente a cor dos vinhos quando a concentração 

em malvidina é baixa.

O etanal entra também em jogo e concorre nas reações 

de condensação que levam à formação de adutos de 

antocianinas ou de taninos ligados por uma ponte etílica. 

Quando o polímero contém antocianinas, este apresenta 

uma cor violeta e não é descolorado pelos sulfitos. A partir 

do momento em que uma molécula de antocianina é 

incorporada na polimerização com flavanóis, ela é menos 

reativa na presença de etanal e a cinética de polimerização 

abranda, resultando na formação de pigmentos poliméricos 

que ficam mais solúveis.

Em pigmentos formados via etanal, as moléculas de 

antocianinas constituintes encontram-se dobradas em 

direção aos anéis fenólicos das unidades flavanóis 

adjacentes, participando nos fenómenos de co-

pigmentação intramolecular, que aumentam 

o efeito da copigmentação intermolecular 

para dar aos vinhos a sua cor tipicamente 

vermelho-púrpura no final da fermentação.

2.2.3 INTERVENÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTOCIANASE

As leveduras podem demonstrar atividade 

antocianase e serem assim responsáveis pela formação de 

antocianinas aglicona mais instáveis, o que resulta numa perda 

de cor. Geralmente, as estirpes enológicas Saccharomyces 

cerevisiae produzem pouca quantidade de antocianases. Em 

contrapartida, as estirpes não-Saccharomyces da flora da uva 

são uma fonte potencialmente mais importante de atividade 

antocianase: os géneros Candida, Hanseniaspora e Pichia são 

os que demonstram maior atividade. Em casos extremos, a 

perda de cor pode atingir 30 a 70%.

2.2.4 ADSORÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS 
NAS PAREDES CELULARES DE LEVEDURAS DE 
FERMENTAÇÃO E BORRAS

As paredes de leveduras têm a capacidade de adsorver 

compostos fenólicos durante a fermentação. Conclui-se 

que as borras de vinificação são coloridas. O perfil das 

antocianinas e dos seus derivados é modificado de diferentes 

maneiras dependendo das estirpes das leveduras. No geral, as 

antocianinas ligadas às paredes celulares das leveduras 

representam 2 a 6% da perda total de antocianinas 

com a remoção das borras, sendo que alguma 

libertação pode ser detetada após um período 

de estágio sobre borras. Na vinificação de vinho 

branco, a seletividade das paredes de leveduras 

em relação aos pigmentos castanhos poderia 

parcialmente explicar as diferentes cores dos 

vinhos brancos dependendo das estirpes de 

levedura utilizadas.

Os taninos também interagem com as paredes de 

leveduras mortas e em particular com manoproteínas mas 

a maioria dos polifenóis passam através da parede celular e da 

membrana plasmática das células mortas para interagir com 

os constituintes intracelulares.
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considerado como uma primeira etapa na formação dos 

pigmentos A-T, que acaba por contribuir pouco para a cor 

vermelha dos vinhos, à exceção dos vinhos jovens. 

3.4 REORGANIZAÇÃO DOS TANINOS 
E FORMAÇÃO DE PIGMENTOS DE 
CONDENSAÇÃO DIRETA T-A.

Sob as condições físico químicas dos vinhos, as diferentes 

estruturas de proantocianidinas reorganizam-se com a 

quebra de ligações covalentes que ligam as unidades 

monoméricas, levando à alteração do grau de polimerização 

dos taninos no vinho dependendo da distribuição das 

massas moleculares presentes.

Observa-se a condensação das proantocianidinas com as 

antocianinas. Estas reações de condensação direta geram 

pigmentos poliméricos do tipo T-A, cujas características 

cromáticas estão descritas no 1.1. A quebra das ligações 

intermonoméricas, que determina a possibilidade de 

acumulação de pigmentos T-A, é lenta, sendo favorecida por 

níveis de pH ácido e retardada pelas baixas temperaturas 

durante o estágio.

As diferentes reações de condensação diretas originam 

dois tipos de produtos de condensação que coexistem: 

adutos de antocianinas-flavanóis bicíclicos (monómeros ou 

polímeros) incolores (A-O-T) e pigmentos T-A+ monoméricos 

e oligoméricos com uma cor semelhante às antocianinas 

monoméricas. O pH, ao controlar a quebra catalisada por 

ácido das ligações interflavanol nos taninos, influencia 

também o sentido da reação direta entre as antocianinas e os 

taninos: os produtos formados são maioritariamente de tipo 

T-A na faxa de pH dos vinhos variando entre 3 e 3.6. Com um 

pH > 3.8 observa-se a formação preferencial de produtos de 

tipo A-T. 

3.5 EVOLUÇÃO DOS POLÍMEROS INDUZIDOS 
POR INTERMÉDIO DE COMPOSTOS CARBONILO

Os adutos de condensação, obtidos através de um 

composto carbonilo, presentes nos vinhos durante o 

estágio e armazenamento foram produzidos parcialmente 

durante a fermentação e parcialmente durante o 

estágio, devido à dissolução do oxigénio do ar. Embora a 

polimerização contínua possa resultar em compostos que 

precipitam, a principal fonte de diminuição desses adutos 

de condensação é a sua instabilidade química. Num meio 

ácido, a sua degradação cria vinilflavanóis ou viniltaninos 

que se reorganizam ou reagem com antocianinas ou 

piranoantocianinas dependendo o teor em antocianósidos 

presente. Esta quebra da ponte etílica é favorecida pelo pH 

ácido, por isso os vinhos mais ácidos estarão mais sujeitos 

à degradação dos pigmentos de cor violácea ligados por 

ponte etílica.

Se as antocianinas estiverem ausentes ou presentes 

em pequenas quantidades (como no caso dos vinhos 

brancos e rosé) a clivagem catalizada por ácido, leva, 

após reorganização e oxidação, à formação de pigmentos 

amarelos a castanhos. É o caso em particular dos polímeros 

formados através do ácido glioxílico ou dos compostos 

derivados da madeira de carvalho tais como o furfural, o 

hidroximetilfurfural e a vanilina.

Nos vinhos tintos, no início do estágio e enquanto a 

quantidade dos antocianósidos é suficientemente elevada, 

os viniflavanóis e os viniltaninos, provenientes da clivagem 

da ponte etílica, têm a capacidade de reagir de forma 

relativamente rápida com as antocianinas para formar as 

flavanilpiranoantocianinas. Estes pigmentos apresentam 

uma cor alaranjada, como as vitisinas e as pinotinas. Estas 

reações de conversão explicam provavelmente a evolução 

do vermelho ruby dos vinhos tintos jovens para o vermelho-

tijolo dos vinhos mais velhos.

No caso dos vinhos velhos cujo teor em antocianósidos 

é reduzido, os viniflavanóis e os viniltaninos podem 

reagir preferivelmente com a vitisina A (predominante 

piranoantocianina nesta fase), para formar as portisinas 

do tipo A (ver 1.1.3), pigmentos de cor azul. Encontram-

se em concentrações muito baixas, mas o seu contributo 

para a cor dos vinhos velhos com pH elevado não deve ser 

necessariamente desprezado. 

Rémi SCHNEIDER e Michel MOUTOUNET

O conhecimento dos compostos fenólicos das uvas 

é acessível através dos meios analíticos que estão 

atualmente disponíveis. A composição detalhada 

de cada família de constituintes polifenólicos é 

característica de cada casta e existem semelhanças de 

família entre castas. No cacho de uvas, os compostos 

fenólicos estão compartimentados tanto a nível dos 

diversos tecidos (película, polpa, grainha e engaço) 

como ao nível subcelular. Estas diferentes localizações 

condicionam a sua extração, que continua, no entanto, 

fortemente dependente das tecnologias usadas 

durante a preparação das uvas para a produção dos 

vinhos. Como vão evoluir nos vinhos depende de um 

grande número de parâmetros. Uma vez em solução, 

os compostos fenólicos que entram em contacto uns 

com os outros reagem através de várias vias de reação 

químicas, bioquímicas e físico-químicas. A cinética das 

reações químicas em particular é muito lenta e afeta 

apenas uma fração de constituintes extraídos. O impacto 

na composição depende, portanto, do tempo e da 

temperatura. Os compostos fenólicos orto-dihidroxilados 

são as estruturas que participam preferivelmente nos 

fenómenos de oxidação. Os que são catalisados por via 

enzimática causam rápidas alterações na composição 

dos mostos. O forte potencial de reatividade química 

e físico-química dos flavonóides dá origem a uma 

grande diversidade de novos constituintes polifenólicos 

nos vinhos, levando a modificações na expressão da 

cor e das sensações gustativas. O conhecimento das 

estruturas químicas e das condições para a sua formação, 

bem como as condições para a formação de estruturas 

supramoleculares são alavancas para poder intervir 

nas práticas enológicas apropriadas, suportadas pela 

disponibilidade de produtos enológicos eficazes.

CONCLUSÃO GERAL

insaturados, os carotenóides, etc. Alguns dos 

compostos produzidos têm uma função carbonilo, 

como o etanal (mais abundante e derivado do 

etanol) e o glioxal (derivado do ácido pirúvico), que 

intervêm nas reações de policondensação, envolvendo 

novamente compostos fenólicos. Na ausência ou 

em concentrações muito baixas de antocianinas 

monoméricas livres não envolvidas com os pigmentos 

poliméricos, os compostos carbonilo levam a reações 

de condensação entre flavanóis mais ou menos 

polimerizados. Estas diferentes reações, iniciadas pela 

presença de oxigénio dissolvido no vinho, são o suporte 

para o acastanhamento dos vinhos brancos.

Nos vinhos tintos, a presença de elevadas quantidades 

de antocianinas e de pigmentos derivados vai privilegiar 

a sua reação com o etanal ou o ácido pirúvico levando 

à formação das vitisinas B e A, respetivamente embora 

em menor quantidade no caso da vitisina A, dado que 

o ácido pirúvico é limitativo. Estas reações enriquecem 

o vinho em pigmentos vermelho-alaranjados.

Além disso, o grande número de flavanóis-metil-metino-

antocianinas e a elevada concentração nos vinhos tintos 

de favanóis monoméricos e oligoméricos aumentam a 

diversidade e a quantidade destes pigmentos ligados 

por uma ponte etilo. A polimerização pode continuar 

e levar à formação de novos pigmentos com elevado 

nível de polimerização que têm 

tendência de precipitar gradualmente. 

O envolvimento de antocianinas 

menos reativas limita a polimerização, 

favorecendo a manutenção da cor 

adquirida. Por fim, a reação do 

etanal com as antocianinas e as 

proantocianidinas leva à formação de 

polímeros mistos. Este grupo de 

pigmentos revela uma cor vermelho-púrpura devido ao 

fenómeno de co-pigmentação intramolecular. 

Assim sendo, durante o estágio e o armazenamento 

até ao envelhecimento em garrafa, o oxigénio que 

se dissolve no vinho desencadeia diversas reações 

químicas que terão um impacto positivo na presença 

de antocianinas ou negativo quando estão presentes 

quantidades diminutas ou inexistentes. Por isso deve-

se privilegiar as práticas tais como a aeração durante as 

primeiras trasfegas, a colocação precoce em barricas ou 

a gestão dos atestos em função do teor em antocianinas 

monoméricas. A técnica de micro-oxigenação, para 

aproveitar ao máximo as elevadas quantidades de 

antocianinas monoméricas, deve também ser aplicada 

no final da fermentação alcoólica, para colmatar o 

consumo das leveduras e das borras. Esta dicotomia 

pode ser mitigada por operações técnicas tais como 

a adição de sulfitos, o tempo sobre as borras, a adição 

de antioxidantes, a colagem e a eliminação de metais 

de transição, que irão limitar a disponibilidade ou a 

reatividade do oxigénio. As temperaturas moderadas 

também permitirão a redução dos efeitos prejudiciais 

ou favorecer os efeitos benéficos do oxigénio na cor 

dos vinhos tintos.

Com o passar do tempo, à medida que o teor 

em antocianinas monoméricas envolvidas nos 

diversos mecanismos reacionais diminui, a 

formação de pigmentos amarelos e castanhos 

resultantes das reações de oxidação dos flavanóis 

e das proantocianidinas, torna-se predominante, 

e simultaneamente verifica-se uma diminuição da 

proporção dos pigmentos vermelho-violáceos.

3.2 EVOLUÇÃO DOS ÁCIDOS 
HIDROXICINÂMICOS E FORMAÇÃO DE 
PIGMENTOS DERIVADOS

Os ácidos hidroxicinâmicos não participam nas 

reações de oxidação dos vinhos. Os seus pares redox 

são demasiado elevados comparativamente com os 

flavanóis e, na maioria das situações de vinificação, as 

polifenoloxidases são progressivamente inativados até ao 

final da fermentação.

Após a etapa fermentativa, os ácidos hidroxicinâmicos 

encontram-se na forma livre (depois da atividade 

enzimática dos micro-organismos que se desenvolveram), 

e nas forma de ésteres tartáricos (que se hidrolisam 

lentamente por vias químicas durante o estágio).

Os ácidos hidroxicinâmicos livres podem reagir 

diretamente com a forma flavílio das antocianinas 

e antocianinas derivadas, formando as pinotinas  

(ver 1.1.3), pigmentos vermelhos-alaranjados ao pH do 

vinho. Enquanto nos vinhos jovens a reação dos vinilfenóis 

é predominante, durante o armazenamento, a quantidade 

dos produtos derivados da reação direta com o ácido 

caféico torna-se progressivamente predominante. A 

pinotina acumula-se assim, mais lentamente, sendo a 

concentração ácidos hidroxicinâmicos o fator limitante. Esta 

particularidade da reação explica porque 

é que a pinotina A, mais genericamente 

as catequil-piranoantocianinas estão 

presentes nos pigmentos dos vinhos rosé 

e desempenham um papel importante na 

cor. A temperatura de armazenamento 

influencia a formação da pinotina A e, 

nos vinhos conservados entre 15 e 17°C, 

só se forma durante os primeiros meses 

e depois estabiliza.

Observa-se a formação durante o armazenamento 

das portisinas de tipo B (ver 1.1.3), pigmentos mais 

estáveis e com uma absorção máxima 30 nm superior 

comparativamente com a vitisina A, da qual eles provêm, 

o que é potencialmente bastante favorável para a cor. 

3.3 3.3. EVOLUÇÃO DOS AGREGADOS 
MOLECULARES E CONDENSAÇÕES 
DIRETAS A-T

As interações moleculares, entre os diferentes flavonóides 

extraídos durante a vinificação, estabelecidas quando 

as suas concentrações eram suficientemente elevadas, 

resultam na formação de co-pigmentos (interações entre 

as antocianinas e outros compostos fenólicos incolores) 

e de auto associações de moléculas de antocianinas. O 

fenómeno de co-pigmentação incluindo a auto associação 

das antocianinas, tem um impacto determinante na cor 

dos vinhos tintos jovens desde a sua produção, tornando-

os aparentemente mais escuros. A co-pigmentação, que 

pode representar 20 a 50% da cor, diminui ao longo da 

vida do vinho até não ter mais influência sobre a cor dos 

vinhos envelhecidos. De facto, com o passar do tempo, as 

moléculas envolvidas na co-pigmentação sofrem outras 

reações em paralelo de condensação e oxidação, de 

modo que a formação de co-pigmentos tem tendência a 

regredir. Além disso, a proximidade molecular resultante 

das interações dentro estes complexos favorece as 

reações de condensação direta do tipo A-T ou A-A. 

O fenómeno de co-pigmentação pode, portanto, ser 

A co-pigmentação, 
que pode representar 

20 a 50% da cor, diminui 
ao longo da vida do 

vinho até não ter mais 
influência sobre a cor 

dos vinhos envelhecidos
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LEVEDURASENZIMAS

EXTRA PRESS

CLEAR EXTREME

CLEAR

FLOTATION

THERMOFLASH

que regulamentação para 
a produção biológica e/ou nop?

Os produtos Oenobrands listados abaixo estão autorizados 

no âmbito da regulamentação europeia biológica no que diz 

respeito às práticas e tratamentos que envolvem produtos 

biológicos na elaboração de vinho. Referências: Regulamento 

Europeu (UE) n.º 203/2012 e n.º 1584/2018, ambos alteram o 

Regulamento UE 889/2008.

As enzimas pectolíticas são permitidas apenas para as 

atividades de « clarificação ». A Oenobrands garante que 

nenhuma das suas estirpes de leveduras convencionais (LSA) 

está disponível em BIO (Regulamentação Europeia para 

Vinhos Biológicos). Estas estirpes de leveduras convencionais 

(LSA) são únicas e podem, portanto, ser utilizadas na 

produção de vinhos biológicos.

A lista também indica quais os produtos da Oenobrands 

permitidos sob a legislação do National Organic Programme 

(NOP) do United States Department of Agriculture (USDA), 

para vinhos “produzido com uvas biológicas”. Maxaferm 

e Charmax contendo DAP não são autorizados no NOP.  

A Oenobrands certifica que estes produtos não são 

Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e não contêm 

organismos GM. Os microrganismos usados na produção são 

de origem não-GM. Todos os agentes de formulação são de 

origem não-GM (tais como agentes de suporte ou produtos de 

dissolução, se aplicável) e todas as matérias-primas utilizadas 

durante o processo de fabrico não apresentam materiais 

de ADN geneticamente modificado nem recombinante. 

Referência: Regulamento (CE) n.º 1829/2003 relativo aos 

organismos modificados para a industrial alimentar e animal.

Esta lista é fornecida apenas com o intuito informativo e está 

em constante evolução. Por favor, soliciar sempre a versão 

mais recente. Antes da sua utilização, deverá verificar a 

conformidade destes produtos através da sua entidade de 

certificação que lhe indicará as etapas administrativas a seguir.

BACTÉRIAS

FERRAMENTAS DEDICADAS À ENOLOGIA

*

* não autorizado em NOP

MANOPROTEÍNAS DE LEVEDURAS

Em conformidade com a regulamentação europeia 
CE 834/2007 - UE 203/2012, com a redação dada pelo 
regulamento UE 2018/1584 e com os regulamentos 
americanos NOP (Programa Orgânico Nacional).
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Criada em 1922 na cidade de Seclin, no norte de França, a Rapidase® tem mostrado desde sempre a sua utilidade na 

aceleração de processos industriais. A Rapidase foi a primeira e é atualmente a marca mais reconhecida de enzimas para 

aplicação enológica.

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.

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.

Enzimas Rapidase® 
rápidas e eficientes EfeitoAplicação

● RAPIDASE® EXPRESSION AROMA Degradação da parede celular 
da película e da polpa

Extração de precursor aromáticos 
de uvas brancas

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

● RAPIDASE® CLEAR Degradação de pectinasClarificação de mostos de uvas

● RAPIDASE® CLEAR EXTREME
Degradação das cadeias principais 
e laterais das pectinas a partir dos 
6°C

Clarificação completa em condições 
difíceis

● RAPIDASE® FLOTATION Degradação das pectinas solúveisFlotação de mostos de uvas

● RAPIDASE® THERMOFLASH Degradação avançada 
das pectinas até aos 70°C

Depectinização do mosto de uva 
termovinificado

● RAPIDASE® EXTRA FRUIT Degradação das células 
das películas e polpa

Extração de precursores aromáticos 
de uvas tintas

● RAPIDASE® EXTRA COLOR Degradação da parede 
celular da película

Extração de cor e polifenóis em 
macerações de qualidade

● RAPIDASE® BATONNAGE Degradação da parede celular
das leveduras

Libertação de moléculas que
contribuem para o volume de boca

● RAPIDASE® FILTRATION
Degradação de polissacáridos 
pécticos e glucanos que interferem 
na filtração

Filtração mais fácil e rápida 
de mostos e vinhos

● RAPIDASE® REVELATION AROMA Hidrólise dos precursores
glicosilados

Revelação de aroma varietal
(terpénico)

● RAPIDASE® FAST COLOR Degradação da parede celular da 
película da uva

Extração rápida de cor e de polifenóis 
nos processos de maceração curta

● RAPIDASE® PROTEOSTAB* Para conseguir a estabilidade 
proteica 

Degradação das proteínas instáveis 
do vinho
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100 g
1 Kg

G ✕2-3 g/100 Kg ✕

5 Kg
20 Kg

L ✕✕1,5-2,5 mL/100 Kg ✕

100 g
1 Kg 

20 Kg

G
G/L

L

1-2,5 g/hL
1-2,5 mL/hL ✕

100 g
1 Kg • 5 Kg

G
L
L

✕
1-3 g/hL

1-3 mL/hL ✕

5 Kg • 20 Kg
L
L

1-2 mL/hL ✕

20 KgL ✕ ✕1-3 mL/100 Kg ✕

100 g 
1 Kg

G ✕✕ ✕2-3 g/100 Kg ✕

100 g 
1 Kg

G ✕✕ ✕ 2-3 g/100 Kg ✕

100 gG 2-2,5 g/hL ✕ ✕

1 KgL ✕3-6 mL/hL ✕ ✕

100 gG ✕1-4 g/hL ✕ ✕

5 KgL ✕✕ ✕1-3 mL/100 Kg ✕

1 KgL2,5-5 mL/hL ✕NOVO

*  À data desta publicação, esta prática enológica ainda está a ser avaliada e em discussão na OIV e, como tal, ainda não se encontra autorizada pelos regulamentos 
da OIV e da UE. Para o seu uso, remeter aos regulamentos da sua localização.
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UMA PROTEASE ÁCIDA PARA CONSEGUIR A ESTABILIZAÇÃO PROTEICA NO VINHO GRAÇAS 
À HIDRÓLISE DAS PROTEÍNAS INSTÁVEIS*

A estabilidade do vinho é um dos parâmetros de 
qualidade mais importantes no vinho que é percebida 
pelo consumidor. A presença, principalmente nos 
vinhos brancos e rosé de proteínas instáveis pode levar 
à formação de turvação durante o armazenamento 
ou o transporte. As proteínas relacionadas com a 
patogenicidade (PR) são as moléculas instáveis 
principais responsáveis pela formação de turbidez 
proteica nos vinhos, necessitando de ser removidas. 
As duas principais subclasses são as proteínas do tipo 

taumatina (TLPs) e as quitinases (Marangon et al., 
2017). A concentração dessas proteínas (produzidas 
pela videira como defesa contra fungos) depende 
da casta (Sauvignon blanc, Verdejo, Traminer, etc.) 
e do nível de patógeneos na vinha. O fenómeno de 
agregação (Figura 2) responsável pela formação 
de turbidez é estimulado pelas temperaturas altas e 
pela presença dos taninos da cortiça, dos sulfatos e  
dos compostos fenólicos, tal como demostrado na 
Figura 1.

a próxima inovação rapidase®

Figura 2. Representação esquemática do processo de agregação e desdobramento de proteínas instáveis do vinho 
com o calor, adaptado de Marangon et al., 2008 e Van Sluyter, et al. 2015.

Figura 3. O processo de desdobramento consiste numa quebra parcial da conformação da proteína que torna os sítios ativos 
acessíveis à enzima proteolítica.

As quitinases e TLPs, os alvos principais da enzima, são 
proteínas globulares. Para serem acessíveis à atividade 
das proteases, estas proteínas devem ser desdobradas, 
como demonstrado na Figura 3. Isto é conseguido via um 
tratamento térmico, sendo que a temperatura deverá ser 
mais elevada do que o ponto de desdobramento, que é 
geralmente de 60-75°C, durante 1-2 minutos.

Assim sendo, um tratamento térmico com um 
equipamento eficaz similar ao usado no processo 
thermoflash, é recomendado para garantir a eficácia da 
formulação enzimática. Dado que o desdobramento das 
TLPs é reversível, a enzima deve ser adicionada antes do 
tratamento térmico.

Para conseguirem a estabilidade proteica do vinho, os 
enólogos usam essencialmente tratamentos com dosagens 
elevadas de bentonite (até 200 g/hL). Este tratamento é 
normalmente eficiente, mas apresenta algumas limitações 
significativas:

n  Não é de fácil utilização.
n  Libertação potencial de metais pesados.
n  Adsorção de compostos aromáticos levando à perda de 

qualidade.
n  Perda de vinho e quantidades elevadas de sedimentos que 

devem ser eliminados (custo).

A fim de evitar estes inconvenientes, a Oenobrands, 
juntamente com a DSM, desenvolveu uma formulação 
enzimática cuja principal atividade é proteolítica 
(Aspergillopepsin I, EC 3.4.23.18).

Figura 1. Diagrama esquemático mostrando o processo de desdobramento e agregação de proteínas instáveis com o 
calor no vinho, adaptado de Marangon, 2008.

NOVO

Solução de bentonite (150 g/hL) pronta a ser adicionada.

*  À data desta publicação, esta prática enológica ainda está a ser avaliada e em discussão na OIV e, como tal, ainda não se encontra autorizada 
pelos regulamentos da OIV e da UE. Para o seu uso, remeter aos regulamentos da sua localização.
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Rapidase® Proteostab é uma formulação de enzima 
líquida com uma atividade proteolítica específica. 
Esta enzima é uma protease ácida chamada 
Aspergillopepsin I, produzida com a fermentação 
controlada de uma estirpe selecionada de Aspergillus 
niger.
Rapidase Proteostab é ativa para quitinases e 
proteínas tipo taumatina, responsáveis pela formação 
de turvação em vinhos brancos, rosé, espumantes e 
tintos.

Rapidase Proteostab é adicionada ao mosto 
imediatamente antes do tratamento térmico. Esta 
etapa é obrigatória para revelar as proteínas instáveis 
e permitindo-lhes ser hidrolisadas pela preparação 
enzimática proteolítica (endopeptídase) Figura 4. 
Sem o choque térmico, o efeito da enzima pode 
ser parcial e insuficiente para evitar a instabilidade 
proteica. Após o tratamento térmico, convém 
arrefecer o mosto tão rápido quanto possível e 
continuar com o protocolo de vinificação habitual.

O uso correto de Rapidase Proteostab resulta na 
estabilidade proteica do vinho, evitando-se qualquer 
outro tratamento com bentonite. A estabilidade proteica 
pode ser testada com o teste térmico habitual. No entanto, 
se outros tratamentos com coloides, tais como CMC ou 
poliaspartato de potássio forem planeados, um teste mais 

severo (teste com tanino) deverá ser realizado dado que 
estes tratamentos podem interferir com outras proteínas 
(estáveis). Nesse caso e, de acordo com o resultado obtido 
no teste, pode vir a ser necessário um leve tratamento 
com bentonite para completar a desproteinização.

Figura 4. Mecanismo de ação simplificado da Rapidase Proteostab.

Durante a colheita de 2020, a Oenobrands juntamente com 
os seus distribuidores em Itália, na Argentina e em Portugal 
realizaram numerosos ensaios seguindo vários protocolos 
de produção para testar a eficiência de Rapidase Proteostab 
sob condições reais (Figura 5). As uvas tintas com termoflash 
na Argentina e em Portugal e as uvas brancas em Portugal 

e Itália eram proteicamente estáveis (teste térmico <2 NTU) 
após o tratamento com a nova formulação de proteases 
ácidas. Nenhum tratamento de bentonite foi necessário e a 
qualidade do vinho desejada foi obtida, evitando-se perdas 
de vinho e custos de eliminação de bentonite.

ENSAIOS ENOLÓGICOS DA OENOBRANDS REALIZADOS EM 2020

A maioria das perguntas recorrentes, quando se 
trata de aquecer as uvas brancas/mosto, são sobre 
o potencial efeito prejudicial na qualidade do vinho, 
especialmente na perda de aromas e na oxidação. 
Por isso, vários estudos foram realizados para 
assegurar que, quando o aquecimento é realizado 

com um equipamento eficiente e contínuo, durante 
1-2 minutos, a 56-70°C, não há efeitos negativos 
significativos no perfil sensorial do vinho, com 
ou sem proteases. Os resultados das provas 
triangulares estão apresentados nas Tabelas 1 e 2.

O AQUECIMENTO TEM EFEITOS INDESEJADOS NA QUALIDADE DO VINHO?

Figura 5. Ensaios Rapidase Proteostab realizados em 2020 na Itália, na Argentina e em Portugal.
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Amostras Respostas totais Respostas corretas Significância

Bentonite/aquecimento 47 13 Não significante

Bentonite/aquecimento 
+ enzima 47 19 Não significante

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

Amostras Respostas totais Respostas corretas Significância

Testemunha/aquecimento 14 4 Não significante

Testemunha/aquecimento 
+ enzima 14 7 Não significante

Testemunha/enzima 14 8 Não significante

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

Enzima para degradar as 
proteínas instáveis do vinho

Para conseguir a estabilidade proteica

As enzimas DSM trazem-nos a tranquilidade de espirito
Enzimas Rapidase são produzidas pela DSM um dos poucos líderes mundiais em enzimas 
alimentares. DSM usufrui a mais antiga história na produção de enzimas enológicas e 
compromete-se através do programa Quality for lifeTM. Este compromisso garante que 
qualquer ingrediente DSM adquirido, é seguro em termos de qualidade, confiabilidade, 
reprodutibilidade e rastreabilidade mas também é produzido de uma forma segura e 
sustentável.

NOVO
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enzimas rapidase® para otimizar a 
maceração de uvas tintas e brancas

Uma enzima micro-granulada única para a extração 

combinada de cor e de aromas, que ajudam em vindimas 

difíceis nas quais as uvas não atinjam a sua expressão 

aromática total, que respeita os compostos aromáticos 

delicados e intensificando a sua extração.

Rapidase Extra Fruit tem um impacto decisivo na extração 

dos precursores aromáticos a partir das películas das uvas 

e também na qualidade da cor. A Rapidase Extra Fruit 
trabalha em perfeita sinergia com as estirpes de levedura 

dedicadas tais como Fermivin® XL, Fermivin P21, Fermivin 
VR5, Anchor® Exotics NOVELLO, Anchor Exotics MOSAIC, 

e Anchor Legacy WE372, tirando proveito da atividade 

cinamoilesterase presente na formulação enzimática. 

Isto estimula a formação de vinilpiranoantocianinas 

que limitam o risco de sabores indesejáveis devido aos 

etilfenóis, enquanto estabilizam a cor.

UMA ENZIMA MICRO-GRANULADA ÚNICA PARA 
A EXTRAÇÃO COMBINADA DE COR E AROMAS

Figura 4. Análise sensorial de vinhos Pinot noir (2008).
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A qualidade do vinho tinto está diretamente associada 
ao teor em compostos fenólicos e ao equilíbrio 
entre as diferentes famílias destes compostos. Os 
teores dos diferentes compostos fenólicos e as suas 
interações irão não somente determinar a qualidade 
organolética imediata do vinho tinto, mas também o 
seu potencial de envelhecimento e a estabilidade da 
cor (para mais detalhes, ver a seção Em Destaque).
Aqui estão alguns exemplos dos diversos protocolos 
de vinificação usando diferentes enzimas Rapidase 

para ajudar os produtores a alcançar os seus objetivos:

n  Maceração mais longa ou mais curta baseada na 
maturação da uva e/ou a capacidade fermentativa.

n  Estilos de vinho focados na cor ou na fruta.
Todas estas formulações enzimáticas específicas  
(Rapidase Extra Color, Rapidase Extra Fruit e 
Rapidase Fast Color) são ricas em endo-poligalac-
turonases, α-N-arabinofuranosidases, celulases e 
hemicelulases.

60-70% do conteúdo total de aromas varietais 
de uvas brancas encontra-se nos vacúolos das 
primeiras 6-10 camadas da parede celular primária 
da uva, bem como ácidos fenólicos, tais como 
os ácidos caftárico, coutárico e fertárico. Estes 
fenóis estão na origem do fenómeno de oxidação, 
causando o acastanhamento dos mostos, podendo 
afetar a qualidade do vinho branco devido à 
formação de vinilfenóis. Especialmente formulado 
para a maceração de uvas brancas (maceração 

pelicular), a Rapidase® Expression Aroma facilita:
n  A difusão dos compostos aromáticos e dos seus 

precursores para o mosto.
n  A difusão acima referida acontece enquanto é 

limitada a extração dos ácidos fenólicos que podem 
afetar a qualidade do vinho.

Esta formulação é rica em endo-poligalacturonases e 
α-N-arabinofuranosidases, apresentando uma quan-
tidade equilibrada de hemicelulases (principalmente 
xilanases).

PARA EXTRAÇÃO DE PERCURSORES AROMÁTICOS EM MACERAÇÃO DE UVAS BRANCAS

Figura 2. Efeitos combinados de Rapidase Expression Aroma durante o contacto pelicular e Natuferm Bright durante a FA 
para estimular a produção de 3-MH.
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Esta enzima clássica micro-granulada Rapidase tem vindo 

a ser usada há vários anos por milhares de enólogos e 

continua a ser um ícone mundialmente conhecido pela 

eficácia e qualidade. A Rapidase Extra Color intensifica a 

extração de antocianinas e polifenóis durante a maceração 

clássica do vinho tinto com potencial de guarda. A Rapidase 
Extra Color pode ainda ser usada em combinação com 

taninos enológicos, tendo um efeito sinergético positivo no 

teor em polifenóis, na cor e na sua estabilidade no tempo.

MAIOR EXTRAÇÃO DE ANTOCIANINAS E POLIFENÓIS 
PARA VINHOS TINTOS PARA ESTÁGIO

Figura 3. Intensidade da cor e os valores do Índice de Polifenóis 
Totais (IPT) do Cabernet Sauvignon nas condições de mini-
vinificação no final da fermentação malolática.
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A enzima ideal e de fácil utilização para macerações curtas 

(3 -5 dias) quando a capacidade de fermentação da adega 

é limitada ou para evitar aromas herbáceos devido a uvas 

pouco maduras. A Rapidase Fast Color também é indicada 

para a maceração de uvas tintas aromáticas.

A ENZIMA IDEAL E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO PARA A EXTRAÇÃO RÁPIDA E EQUILIBRADA DE ANTOCIANINAS 
QUANDO É NECESSÁRIO UM PROCESSO DE MACERAÇÃO CURTO.

Figura 5. Teor total em polifenóis (mg/L) após um dia de maceração. Maceração tradicional de uvas Croatina, com remontagem, em cubas 
de 70 t, numa adega cooperativa do Norte da Itália.
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As paredes celulares das películas de uva são uma 

barreira natural para a difusão dos aromas varietais e 

de polifenóis durante a maceração de vinhos brancos e 

tintos. A difusão destes compostos pode ser otimizada 

através da degradação parcial das estruturas 

polissacarídicas da parede celular primária tais como 

pectinas, hemiceluloses e celulose. A Oenobrands, 

juntamente com a DSM, desenvolveu um portfólio 

completo de enzimas Rapidase, cientificamente 

formuladas, com as atividades enzimáticas essenciais 

para uma hidrólise eficiente dos polissacarídeos da 

uva. Estas enzimas destinam-se a:

n  Produzir diferentes estilos de vinho.

n  Maximizar e respeitar a tipicidade da casta.

n  Melhorar o processo de vinificação.

n  Equilibrar e afinar a possível diferença nos estados 

de maturação das uvas.

n  Ajudar o enólogo com as decisões comerciais 

que se baseiam no vinho/região de origem e as 

necessidades do mercado.

CELULASES

α-N-ARABINOFURANOSIDASES XILANASES

ENDO-
POLIGALACTURONASES

POLISSACARÍDEOS 
DE UVA

PARA A DEGRADAÇÃO DE

Figura 1. Diferentes atividades enzimáticas para uma 
degradação eficiente dos polissacarídeos de uva.
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Dois grandes ensaios foram levados a cabo em Itália e França a fim de se estudar o impacto de várias estirpes de 

levedura Anchor na qualidade fenólica e aromática de vinhos tintos. Os resultados obtidos quer no Syrah quer no Merlot 

consolidam a aplicação de várias estirpes de levedura Anchor na produção de vinho tinto de qualidade. 

A INFLUÊNCIA DAS ESTIRPES DE LEVEDURAS ANCHOR 
NA QUALIDADE FENÓLICA E AROMÁTICA DO VINHO TINTO

LEVEDURAS

EXOTICS MOSAIC | Impacto sensorial
A levedura EXOTICS MOSAIC produziu a maior concentração 

tióis voláteis (3-MH e 3-AMH) num Syrah, intensificando 

significativamente os aromas de groselha preta e o 

carácter frutado e fresco do vinho produzido (Figura E). 

No Syrah verificou-se ainda que a levedura EXOTICS MOSAIC 

se caracteriza pelo teor elevado em ésteres de acetato 

e 2-feniletanol, contribuindo para o carácter frutado e 

floral.

A levedura EXOTICS MOSAIC também teve um excelente 

desempenho no Merlot, intensificando os aromas 

fermentativos de frutos de caroço (ésteres de etilo 

lineares), as notas florais (2-feniletanol e acetato de 

2-feniletanol) e a complexidade. A Mosaic não só 

intensifica o perfil sensorial fermentativo, mas também 

contribui significativamente para o perfil aromático 

durante o estágio. O sulfureto de dimetilo (DMS), um 

conhecido intensificador de aromas frutados, é libertado 

do potencial DMS (PDMS) durante a conservação do 

vinho. No Merlot, a concentração elevada de PDMS 

foi preservada com Mosaic, contribuindo para o perfil 

aromático do vinho mesmo após o engarrafamento.

O portfólio das leveduras Anchor para vinhos tintos 

consiste em estirpes robustas e aromáticas, capazes 

de melhorar a qualidade quer do aroma quer do perfil 

polifenólico.

Dedicado à excelência da fermentação

LEGACY NT 50, NT 112 E WE 372 | Impacto na cor e no aroma
Os pigmentos estáveis que resultam das interações entre 

antocianinas e metabólitos da levedura, como por exemplo 

o acetaldeído, caracterizam-se pelas suas estruturas 

piranoantociânicas, de cor amarela-alaranjada e de 

estabilidade elevada, especialmente no que diz respeito a 

variações de SO
2
 e de pH (para mais detalhes, ver a seção 

Em Destaque). A grande percentagem de pigmentos estáveis 

não descolorados são formados por leveduras que produzem 

quantidades elevadas de acetaldeído e de ácido pirúvico, sem 

produzir SO
2
, tal como a NT 50 (Figura A).

Num Merlot produzido em França, observou-se que a NT 50 

originou quantidades significativas de aroma a frutos vermelhos 

devido à elevada produção de monoterpenos, ß-damascenona 

(Figura B) e ésteres ramificados. Num Merlot italiano, 

observou-se que a NT 112 produziu quantidades elevadas de 

3-MH (Figura C), até quatro vezes superior quando comparada 

à concentração obtida para algumas estirpes concorrentes. 

No Syrah francês, verificou-se que a WE 372 originou uma 

explosão de aromas frutados, relacionada com a produção 

elevada de acetatos de álcoois superiores, de 2-fenileranol e de 

etilexanoato.

Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 NT 50

4,1

8,9
7

10,6
12,4

Figura A. Produção de pigmentos estáveis (%) com a levedura 
Legacy NT 50 | Merlot Francês. 

Figure B. Produção total de monoterpenos e β-damascenona (µg/L) 
| Merlot Francês.

Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 NT 50

39,4 42,4 42,6 42,4

53,8

Figura C. Produção de 3-MH (µg/L) | Legacy NT 112 vs. Estirpes 
concorrentes | Merlot Italiano.

Estirpe A 0,06

0,18Estirpe B

0,08Estirpe C

0,24Estirpe D

0,21Estirpe E

0,16Estirpe F

0,31NT 112

Figura E. Produção de 3-MH e 3-AMH (ng/L) | Syrah Francês | 
EXOTICS MOSAIC vs. Estirpes concorrentes.

3-MH 3-AMH

138 152

223
+62%

+34%
72 86 96

Conc. 1 Conc. 2 EXOTICS MOSAIC

 levadura

LEGACY NT 50
Vinhos tintos  

revelando fruta  
e especiarias

ALCHEMY IV | Impacto sensorial
Num Merlot italiano, verificou-se que a levedura ALCHEMY IV produziu até 3.5 vezes mais ésteres totais, quando 

comparada a outras estirpes concorrentes utilizadas no ensaio (Figura D). Consequentemente, revelou aromas mais 

frutados e florais no vinho tinto produzido.

Estirpe A 0,29
0,26Estirpe B
0,27Estirpe C

0,24Estirpe D
0,28Estirpe E

0,22Estirpe F
0,27Estirpe G

0,21Estirpe H
0,74ALCHEMY IV

Figura D. Produção total de ésteres (mg/L) | ALCHEMY IV IV vs. 
Estirpes concorrentes | Merlot Italiano.

levadura

alchemy IV
Vinhos tintos com  
aromas intensos a 
frutos vermelhos

levadura

exotics mosaic
Vinhos tintos 

icónicos, complexos 
e intensos
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EXOTICS MOSAIC Complexidade 
e volume de boca n 18 15.5 250 Média +++

EXOTICS NOVELLO Frescura e volume de boca 15 15.5 250 Média ++

ALCHEMY III Complexidade 16 15.5 260 Média ++

ALCHEMY IV Fruta vermelha intensa 16 15.5 260 Média ++

LEGACY NT 202 Estrutura e complexidade n 18 16 260 Média +++

LEGACY NT 50 Fruta e suavidade 13 15.5 265 Alta ++

LEGACY NT 116 Encorpado e frutado 11 15.5 260 Baixa ++

LEGACY NT 112 Estrutura e fruta preta n 20 15.5 260 Média +

LEGACY WE 372 Leve e frutado 16 15.5 245 Média ++

LE
VE

DU
RA

Ap
lic

aç
ão

:
vin

ho
 br

an
co

Ap
lic

aç
ão

:
vin

ho
 ro

sé

Fr
ut

of
íli

ca

To
le

râ
nc

ia
 ao

 fr
io

(˚
C)

To
le

râ
nc

ia
 ao

 ál
co

ol
(%

)

Os
m

ot
ol

er
ân

cia
(g

 aç
úc

ar
/L

)

Ex
ig

ên
cia

s 
em

 az
ot

o

EXOTICS MOSAIC Complexidade 
e volume de boca Volume de boca n 18 15.5 250 Média

EXOTICS NOVELLO Complexidade e fruta Estilo tiólico n 15 15.5 250 Média

ALCHEMY I Ésteres frutados 12 15.5 250 Média

 ALCHEMY II Tióis 12 15.5 250 Média

ALCHEMY IV Estilo fruta 
vermelha 16 15.5 260 Média

LEGACY VIN 2000 Complexidade e citríco n 12 15.5 250 Baixa

LEGACY VIN 13 Ésteres frutados Estilo amílico n 10 17 270 Baixa

LEGACY VIN 7 Tióis 13 14.5 240 Complexa

LEGACY NT 116 Fresco e frutado Fresco e frutado 11 16 260 Baixa

VINHOS TINTOS VINHOS BRANCOS E ROSÉS

Dedicado à excelência da fermentação
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BACTÉRIAS Ferramentas únicas para melhorar a qualidade

NOVA MISTURA DE BACTÉRIAS: DUET MATURE
Melhora a qualidade do vinho, mesmo na garrafa

O impacto positivo de Duet Mature nos vinhos tintos

COR | Figura A
A fim de evidenciar o impacto positivo de DUET MATURE 

no perfil fenólico de um Merlot Espanhol, medimos a 

concentração de antocianinas total e a intensidade da 

cor (IC) após a FML. Ambos os parâmetros apresentaram 

níveis mais elevados com DUET MATURE, quando comparados 

com outra cultura de co-inoculação comercializada e 

com tratamento sem FML. Isto significa que a cor do 

vinho tinto é melhorada, especialmente nos vinhos tintos 

destinados a estágio.

QUALIDADE | Figura B
Além de se conseguir melhorar o perfil sensorial com 

DUET MATURE, esta cultura bacteriana tem também a 

capacidade de reduzir sensações que podem influenciar 

negativamente a qualidade do vinho. Num Tempranillo 

Espanhol, a DUET MATURE foi capaz de reduzir a intensidade 

tânica, a ardência, a sensação de secura e os aromas 

herbáceos.Acidez Intensidade 
tânica

Ardência Secura

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

DUET MATURE

Testemunha (FML Cultura A) Testemunha (FML Cultura B)

Figura B. DUET MATUR vs. bactérias concorrentes | Tempranilo Espanhol |  
Redução de sensações negativas.

PREFERÊNCIA | Figura D
Tendo em conta todos estes aspetos de aprimoramento 

da qualidade do vinho, percebe-se por que razão vinhos 

onde foi utilizada a DUET MATURE são preferidos quando 

comparados com vinhos em que foram utilizadas outras 

culturas comercializadas e com um vinho sem FML. Para 

os enólogos que pretendem recorrer ao processo de 

FML com o objetivo de melhorar a qualidade do vinho, a 

gama Duet é a escolha perfeita.

Figura D. Análise sensorial após FML - preferência global | Merlot 
espanhol.

DUET 
MATURE

Testemunha
(FML Cultura A)

Testemunha
(FML Cultura B)

Testemunha
(sem FML)

3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1

3,0
2,9
2,8

AROMA | Figura C
Como comprovado noutras misturas da gama Duet, 

a DUET MATURE tem um impacto aromático significativo 

ao aumentar a qualidade do vinho. A DUET MATURE realça 

significativamente o perfil de fruta preta, intensificando 

os aromas de ameixa, ameixa seca, frutos pretos e fruta 

cristalizada. A DUET MATURE não só realça o perfil sensorial 

durante a FML como também contribui significativamente 

para o perfil aromático durante o tempo de estágio. O 

sulfureto de dimetilo (DMS), que contribui para os aromas 

de groselha-preta e amora, é libertado pelo potencial DMS 

(PDMS) durante o armazenamento do vinho. A DUET MATURE 

produz PDMS e pode contribuir para o perfil aromático do 

vinho mesmo após o engarrafamento.

Figura C. DUET MATURE em comparação com outras culturas comerciais 
de co-inoculação | Cabernet Sauvignon America do Sul.

DUET MATURE

Testemunha (FML Cultura A) Testemunha (FML Cultura B)

Frutos vermelhos

Amanteigado

Ameixa seca

Fruta cristalizada

Frutos pretos

Ameixa

Pimenta preta

Especiarias

Tabaco

Salgado

Herbáceo 3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Figura A. Fenólicos intensificados com DUET MATURE | Merlot Espanhol.
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A Anchor é a primeira empresa no mundo que providencia 

ferramentas únicas para a melhoraria da qualidade sob 

a forma de misturas de bactérias. Estas misturas de 

Oenococcus oeni e Lactobacillus plantarum, que fazem 

parte da gama de bactérias Duet para co-inoculação, 

são desenvolvidas especificamente para melhorar a 

qualidade do vinho durante o processo de fermentação 

malolática (FML).

Com base no sucesso que os enólogos têm obtido com 

a utilização de DUET AROM e DUET SOFT, criámos uma nova 

mistura: DUET MATURE. Esta nova mistura de bactérias 

proporciona-lhe todos os benefícios da co-inoculação, 

tendo ainda a capacidade de melhorar a qualidade dos 

vinhos tintos durante o período de estágio.

Oenococcus œni &
Lacobacillus plantarum

DUET MATURE
Enhanced dark fruit notes during

malolactic fermentation
& ageing

NOVO
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BACTÉRIAS Ferramentas únicas para melhorar a qualidade

Oenococcus oeni 
e Lactobacillus plantarum

Intensificação do perfil aromático 
em vinhos tintos de pH elevado 

durante a fermentação malolática

APLICAÇÃO
Vinhos tintos

ATRIBUTOS AROMÁTICOS
Maior intensidade de fruta

Aromas de frutos vermelhos intensificados
Notas de especiarias aumentadas 
Intensidade aromática aumentada

PARÂMETROS TÉCNICOS
pH: ≥ 3.4

Tolerância ao álcool até: 15.5%
Amplitude térmica: 18 - 28˚C

SO
2
 total na inoculação: 
40 - 50 ppm

Ausência de aminas biogénicas
Pouca ou nenhuma produção de AV

CO-INOCULAÇÃO

Oenococcus oeni 
e Lactobacillus plantarum

Intensificação do volume de boca, corpo e 
perfil sensorial nos vinhos brancos e tintos 

durante a fermentação malolática

 
APLICAÇÃO

Vinhos tintos e brancos

ATRIBUTOS AROMÁTICOS
Volume de boca intensificado

Diminuição do carácter vegetal
Redução da adstringência

Aromas de frutos pretos intensificados 

PARÂMETROS TÉCNICOS
pH: ≥ 3.2

Tolerância ao álcool até: 15%
Amplitude térmica: 15 - 28˚C

SO
2
 total na inoculação: 

50 ppm
Ausência de aminas biogénicas

Pouca ou nenhuma produção de AV

CO-INOCULAÇÃO

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)

APLICAÇÃO
Vinhos tintos

ATRIBUTOS AROMÁTICOS
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

PARÂMETROS TÉCNICOS
pH: ≥ 3.3

Tolerância ao álcool até: 16%
Amplitude térmica: 18 - 28˚C

SO
2
 total na inoculação: 

50 ppm
Ausência de aminas biogénicas

Pouca ou nenhuma produção de AV

CO-INOCULAÇÃO

Estirpe: AWRI YV 
Oenococcus oeni selecionada

Intensificação da complexidade 
em vinhos tintos durante 
a fermentação malolática

APLICAÇÃO
Vinhos tintos

ATRIBUTOS AROMÁTICOS
Estrutura melhorada

Aumento do carácter a especiarias 
Maior complexidade

Aromas de frutos pretos

PARÂMETROS TÉCNICOS
pH: ≥ 3.2

Tolerância ao álcool até: 16%
Amplitude térmica: ≥ 14˚C

SO
2
 total na inoculação: 

50 ppm
Ausência de aminas biogénicas 

Pouca ou nenhuma produção de AV
Cinética de fermentação rápida

INOCULAÇÃO SEQUENCIAL

NOVO
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NOVO

NUTRIENTES Sustentar a levedura, 
em vez de simplesmente alimentá-la

A Anchor Oenology tem vindo a fornecer soluções 

enológicas fiáveis aos enólogos ao longo de vários anos. 

Na vindima de 2021 celebramos o nosso 97º aniversário 

ao serviço da indústria do vinho da África do Sul, bem 

como ao serviço da indústria internacional. A inovação e a 

criação de produtos confiáveis e de qualidade dedicados 

à fermentação de excelência tem sido o nosso objetivo.

Gama Sustenance
Sustentação: manutenção de algo na vida ou existência.

O novo portfólio consiste na gama Sustenance, que 

recebe na sua família dois novos produtos exclusivamente 

formulados: NOURISH e CONQUER. Estes vão cobrir tanto 

as necessidades orgânicas como as necessidades 

inorgânicas das leveduras. 

Embalagem reciclável
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:

• Mantêm-se verticais;

• Estão disponíveis nos formatos de 1 e 5 Kg.

• Possuem um fecho zip estanque para facilitar o fecho da 

embalagem e conservar a frescura do produto.

CONHEÇA OS NOVOS NUTRIENTES ADICIONADOS 
À FAMÍLIA ANCHOR NOURISH

Assegura a fermentação e garante um perfil aromático limpo.

•  Fornece uma fonte complexa de azoto orgânico e 

inorgânico.

•  Uma fonte de vitaminas, minerais e aminoácidos 

essenciais 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.

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.

Figura 2. 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.

VIN 13 + 
CONQUER

VIN 13 + 
Concorrência

VIN 13 + 
Concorrência

40,7

29 29,7

R E U T I L I Z A R   I   R E D U Z I R   I   R E C I C L A R

 Fermentações limpas, 
seguras e fiáveis

Fermentações seguras e de 
qualidade melhorada

Preferência 
pela cor

Preferência 
pelo sabor

Preferência global 
pelo vinho 

51

25

53

33

48

36

VIN 7 + NOURISH VIN 7 + DAP

Figura 1. Estudo de preferência usando VIN 7 com NOURISH 
comparativamente com DAP. 
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posicionamento geral das leveduras fermivin®

Enólogos de todo o mundo têm vindo a depositar a sua confiança nas leveduras Fermivin® desde 1970. Elas podem ser 

usadas para produzir todos os estilos de vinho, indo de encontro ao mercado e às exigências dos consumidores.

A Oenobrands tem orgulho dessa herança e baseia-se na experiência acumulada de mais 40 anos, para continuar a 

desenvolver novas soluções de fermentação.

As leveduras Fermivin são selecionadas em colaboração com os produtores de vinho e institutos técnicos. As leveduras 

são cultivadas e desidratadas nas nossas fábricas e são testadas e comprovadas para garantir a sua autenticidade, 

performance e qualidade.

VINHOS BRANCOS PREMIUM
• Elevada produção de ésteres
Floral, almíscar, lima, maçã, mineralidade 

simultaneamente para vinhos brancos e rosés 
mais complexos e intensos 

VINHOS AROMÁTICOS DELICADOS E LEVES
• Boa para vinhos semi-doces 
• Recomendada para brandies
Frutado, bom volume em boca

Disponível na formulação In-Line Ready

VINHOS FRUTADOS COM UM FINAL LONGO
• Boa na conversão de tióis  
• Volume e ésteres
Toranja, frutos com caroço, frutos tropicais

VINHOS INTENSOS AROMATICAMENTE
• Elevada produção de ésteres
Muito frutado, caramelo, banana

VINHOS REDONDOS, FRUTADOS, 
FERMENTAÇÃO EM BARRICA
• Produção elevada de polissacáridos e 
β-damascenona
Cítrico, acácia, bom equilíbrio

VINHOS AROMÁTICOS MINERAIS E FRESCOS 
• Fermentador forte
Cítrico, pêra, damasco, frutos tropicais, 
minerais

TROPICAL INTENSO, COM VOLUME
• Elevada produção de tióis e ésteres
Toranja, frutos tropicais, ananás

VINHOS TIÓLICOS AROMÁTICOS E ACIDEZ 
CROCANTE
• Importante na libertação de tióis
Buxo, groselha, mineral (pedra, sílex)

VINHOS LEVES AROMÁTICOS E FLORAIS
• Boa produção de ésteres
Flores brancas, rosa, ananás

Fermivin IT61 é uma levedura que estimula a expressão 
aromática (mesmo em variedades neutras) e a complexidade 
nos vinhos brancos e rosés, ao contribuir para um volume 
de boca amplo especialmente quando é possível realizar 
battonage e ao produzir um nível particularmente baixo de 
AV. O vinho produzido com Fermivin IT61 é descrito como 
sendo:

Muito aromático, limpo, complexo e elegante.

n Forte presença de aromas cítricos/raspa de limão e aroma 
predominante a toranja.
n Aromas a fruta tropical (papaia e ananás).
n Bom volume de boca, final muito longo e persistente.

A Fermivin IT61 tem capacidade elevada de revelar tióis 
varietais (3-MH), especialmente com a adição de um 
nutriente orgânico apropriado como Natuferm. Com a 
adição de Natuferm Bright ocorre uma conversão eficaz do 
3-MH na sua forma acetato (3-AMH). 

Intensidade global

Amargor Acidez

Volume/Álcool Verdes

Qualidade 
aromática

Frutas 
de caroço

Intensidade global Frutos tropicais

Perfil sensorial do vinho fermentado com Fermivin IT61 em 
comparação com a estirpe de referência do mercado (Itália).

Estirpe de referênciaFermivin IT61

Fermivin IT61 Fermivin IT61 + 
Natuferm Bright
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Fermivin IT61 Fermivin IT61 + 
Natuferm Bright
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Grenache rosé 3-AMH

Tióis varietais de um vinho rosé Grenache fermentado com IT61, 
com e sem Natuferm Bright (IFV – França).

estirpes fermivin para vinhos brancosÉsteres

JB3

TS28

4F9

VB1

LVCB

IT61

SM102

PDM

3C

AR2

Tióis

estirpes fermivin para vinhos tintosFrutado / 
Frutos vermelhos

Estrutura e 
complexidade

PF6

A33

VR5

P21

E73

PDM
MT48

XL

Vinhos rosés Vinhos espumantes DestilaçãoVinhos tintosVinhos brancos
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para a conclusão mais rápida da fermentação 
alcoólica após paragem de fermentação

vinho muito frutado, complexo 
e estruturado, de cor sublime

Fermivin® P21 é uma levedura que origina aromas muito 
frutados, elevado Índice de Polifenóis Totais (IPT) e cor 
estável, para obtenção de vinhos tintos frutados de elevada 
qualidade. Os vinhos produzidos com Fermivin P21 são 
descritos como:

n Mais frutados (frutos pretos).
n Mais complexos.
n Melhor estrutura, corpo e persistência.
n Melhor classificação global.

Num vinho Merlot proveniente do Sul da França fermentado 
com Fermivin P21 foi descrito como sendo mais frutado, 
apresentando menor odor animal (resultante da presença de 
Brettanomyces), com maior volume de boca e persistência 
e melhor qualidade global, quando comparado com vinho 
fermentado com a levedura usada habitualmente na adega.

Quando ocorre contaminação por Brettanomyces, os vinilfenóis 
(VF) podem ser precursores de etilfenóis (EF) produzindo 
sabores indesejáveis que levam à diminuição da qualidade 
do vinho. A atividade HCDC da levedura Fermivin P21 facilita 
a formação de pigmentos estáveis a partir do vinilfenol e 
das vinilpiranoantocianinas (VPA), minimizando assim estes 
defeitos aromáticos.

Através de um novo processo de formulação específico, 
a cinética de fermentação da estirpe 67J foi aumentada 
para lhe proporcionar uma nova estirpe de levedura. 
Como tal, a Fermivin CHAMPION BOOSTER reinicia 
as fermentações lentas ou paradas a um ritmo mais 
acelerado.

CONDIÇÕES DIFÍCEIS
• Levedura muito robusta 
• Para condições extremas 
• Tolerância ao álcool 
• Fructofílica
Tipicidades varietais e de terroir

ESPUMANTES CLÁSSICOS
• Fermentações primárias e secundárias 
Aroma límpido e subtil
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Fermivin CHAMPION
Testemunha

Fermivin CHAMPION BOOSTER

Frutose
Glucose

LEVEDURA X

Etanol

Ácido Pirúvico

Hxt3

Fermivin CHAMPION

Etanol

Ácido Pirúvico

Hxt3

Fermivin® CHAMPION BOOSTER é uma levedura 
Saccharomyces cerevisiae ex. bayanus muito forte que 
se caracteriza por uma tolerância ao álcool muito 
elevada e pela capacidade de garantir uma fermentação 
completa sob condições adversas.

É uma levedura frutofílica devido a um transportador 
de hexose único (versão HXT3 da estirpe 67J) da 
membrana celular. A alta afinidade para a frutose 
fornece a esta levedura a capacidade de fermentar a 
frutose e a glicose simultaneamente.

A gama Fermivin® inclui estirpes de leveduras selecionadas para muitas aplicações: para alcançar fermentações rápidas e 

completas, para vinhos tintos, brancos, rosés, ou espumantes, para a a revelação de aromas tiólicos, terpénicos, frutados, 

florais e minerais, para a produção de vinhos de consumo rápido ou para estágio ou para reiniciar paragens de fermentação. 

« Para cada estirpe, uma performance »: todas as estirpes foram selecionadas para responder a uma necessidade específica 

da indústria enológica.

Fermivin PF6 Ref. 1 Ref. 2
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Fermivin P21

Teste de preferência realizado num vinho Pinot noir fermentado 
com Fermivin P21 em comparação com Fermivin PF6 e 3 estirpes 
de referência (Borgonha – França).

Compostos aromáticos frutados 
(Número de Unidades de Odor)

Acetato de isoamilo Ésteres etílicos

VINHOS FRUTADOS E ESPECIARIAS
• Produção elevada de glicerol 
Frutos vermelhos, ameixa, floral, especiarias, 
suavidade em boca

VINHOS TINTOS FRUTADOS E ELEGANTES 
DE CONSUMO RÁPIDO
• Produção elevada de polissacáridos 
• Produção elevada de ésteres de etilo  
(aromas frutados)  
• Boa intensidade de cor
Frutos vermelhos, subtis notas a terra, 
especiarias, taninos suaves

REINÍCIO RÁPIDO
• Reinício rápido da fermentação 
• Altamente fructofílica 
• Elevada tolerância ao álcool
Tipicidades varietais e de terroir

VINHOS FRUTADOS E SUAVES
• Adsorção elevada de taninos agressivos 
diminuindo a adstringência
Equilibrado, harmonioso, frutos vermelhos

TINTOS DE CONSUMO RÁPIDO
• Criofílica 
• Elevada produção de ésteres
Frutos vermelhos, frutos de caroço, frescura

LEVEDURA PARA APLICAÇÕES MÚLTIPLAS
• Fermentações seguras
Tipicidades varietais e de terroir

DESTILADOS E VINHOS FRUTADOS 
• Elevada conversão de etanol
Tipicidades varietais e de terroir

Análise sensorial dos vinhos Merlot (IGP Pays d’Oc) fermentados 
com Fermivin P21 em comparação com uma estirpe de referência 
no mercado (Fança).

ReferênciaFermivin P21

Frutado

Secura dos taninos

Amargor Adstringência

Volume de boca Acidez

AnimalPersistência

VegetalQualidade global 

VINHOS PARA ESTÁGIO
• Elevada extração de polifenóis 
• Favorece a estabilidade da matéria corante
Frutos vermelhos e pretos, compota,  
muito encorpados

CONGNACS E AGUARDENTES AROMÁTICAS 
E COMPLEXAS
• Conversão elevada de etanol
• Elevada libertação de ésteres
Aromas limpos e compleos, floral, frutado, 
caramelo

NOVO

VINHOS TINTOS FRUTADOS DE ELEVADA QUALIDADE PARA ESTÁGIO
• Elevada libertação de ésteres estáveis • Boa extração fenólica  
• A melhor a estabilizar a cor (HCDC)
Vinhos tintos muito frutados, mirtilo, amora e framboesa

VINHOS COMPLEXOS E ESTRUTURADOS
• Melhora o conteúdo de polifenóis
Aromas complexos de frutos pretos, 
chocolate, tabaco, bom equilíbrio
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A Fermivin® C88 é uma levedura selecionada e validada 

pela Oenobrands para a produção de aguardentes 

aromáticas e complexas.

Durante os ensaios comparativos realizados na região 

de Cognac (França), as aguardentes produzidas com 

Fermivin C88 foram descritas como sendo:

n  Florais com notas frutadas e notas de rosa e de caramelo.

n  Limpas, com boa redondez e complexidade, e 

equilibradas.

Um estudo levado a cabo pelo BNIC (Bureau National 

Interprofissionel du Cognac), comparou aguardentes 

produzidas usando Fermivin C88 e usando a estirpe de 

referência da região. Os resultados mostraram um aumento 

na produção de compostos aromáticos, especialmente 

ésteres, nas aguardentes resultantes da utilização da 

Fermivin C88.

Os níveis de alcoóis superiores foram semelhantes quer 

com Fermivin C88 quer com a estirpe de referência da 

região, o que faz com que a razão ésteres totais/alcoóis 

superiores mais favorável no caso das aguardentes 

produzidas com a Fermivin C88.

uma nova levedura selecionada para 
aguardentes aromáticas e complexas

Fermivin C88 Referência 1 Referência 2
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Figura 1. Análise sensorial de aguardentes produzidas com Fermivin 
C88 em comparação com as estirpes de referência para a produção 
de aguardente da região (Cognac, França).

Figura 3. Análise dos compostos aromáticos e álcoois superiores 
das aguardentes produzidas com Fermivin C88 e a estirpe de 
referência para a região de Cognac (Cognac, França).
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ReferênciaFermivin C88

Razão ésteres totais/álcoois superiores

 AS AGUARDENTES 
PRODUZIDAS COM C88 

SÃO MAIS FLORAIS, 
COM BOA REDONDEZ 
E AS PREFERIDAS! 

VINHOS FANTÁSTICOS ELABORADOS 
COM LEVEDURAS RECONHECIDAS

A gama Fermivin® inclui estirpes de leveduras selecionadas para diversas aplicações. 
Para fermentações rápidas e completas em vinhos tintos, brancos, rosés ou espumantes. 

LS27013 CHAMPIONSM102 PDM

3CC88 4F9IT61

LVCB VB1AR2TS28 JB3 A33

E73VR5MT48 PF6 XLP21

NOVO

Figura 2. Análise do teor total de ésteres (mg/L álcool puro) de 
aguardentes produzias com Fermivin C88 e a estirpe de referência 
para a região de Cognac (Cognac, França).
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Estirpes de levedura In-Line Ready (ILR)

2x5 Kg

10 Kg

A TECNOLOGIA IN-LINE READY PARA AUMENTAR A QUALIDADE AROMÁTICA DO VINHO

Em 2019, a Oenobrands levou a cabo um estudo em 

colaboração com a DCOOP (Cooperativa de La Mancha, 

Espanha) e a VITEC (Centro Tecnológico do Vinho em 

Priorat, Espanha) visando avaliar o impacto da tecnologia 

ILR no perfil sensorial do vinho branco Airén, D.O. La 

Mancha.

Quatro fermentações duplicadas foram realizadas em 

diferentes adegas do grupo, seguindo os protocolos das 

adegas, comparando a estirpe de referência da adega, 

inoculada com o protocolo clássico de reidratação, e duas 

estirpes ILR (Fermivin AR2 e Fermivin JB3), inoculadas 

com a máquina ILR.

Após a fermentação, foi realizada a avaliação sensorial do 

vinho pelo painel de provadores certificados pelo VITEC.

Primeiro, o teste triangular mostrou que os vinhos 

de controlo e os vinhos ILR apresentavam diferenças 

significativas. Consequentemente, a análise quantitativa 
descritiva também mostrou diferenças significativas em 
vários descritores. Os vinhos ILR apresentavam maior 
intensidade aromática e tinham melhor pontuação a 
nível dos aromas de fruta de caroço, fruta tropical, 
citrinos e aromas florais. Adicionalmente, os vinhos ILR 
pareciam ser mais frescos, apresentando menos amargor 
e adstringência em boca. Os gráficos abaixo ilustram os 
resultados obtidos com ILR Fermivin AR2 (vinho A) e ILR 
Fermivin JB3 (vinho B). 

Ambos os vinhos apresentaram uma intensidade 
aromática significativamente mais elevada e valores 
mais elevados para os aromas de fruta de caroço, fruta 
tropical e aromas florais. Adicionalmente, o vinho B 
produzido com a tecnologia ILR recebeu pontuações 
significativamente mais elevadas para o aroma a maçã 
verde que contribui para a frescura.

TESTEMUNHO

Por fim, a classificação mostrou que todos os vinhos ILR foram preferidos pelo painel de provadores.

Vinho B

ILR Fermvin JB3 Referência 2
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Vinho A

ILR Fermivin AR2 Referência 1
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Rápida / Fácil / Inovadora / Fiável

In-Line Ready® : uma dupla tecnologia testada, 
comprovada e patenteada para a adição direta de leveduras

H
2
O

Uma solução de vinificação avançada
A nossa dupla tecnologia inovadora para a fase de adição da 
levedura consiste:
n  num método de produção e formulação específica (ILR) 

aplicado à levedura para a fortalecer e a ajudar a resistir ao 
stress na adição direta causado pelas baixas temperaturas e 
acidez na adição direta. 

n  na utilização de um misturador de alto cisalhamento de sólidos 
e líquidos (ILR FMY 45 Silverson) que garante dispersão 
instantânea, hidratação e consequente reativação da levedura.

A inoculação da levedura torna-se Rápida, Fácil e Fiável.

A solução In-Line Ready® é a melhor maneira de:
n  adicionar a população correta de LSA no seu estado fisiológico 

ótimo.
n  garantir fermentações seguras e fiáveis, bem como otimização 

sensorial e aromática.
n  adicionar leveduras mais rapidamente, de uma maneira mais 

segura e profissional, permitindo maior flexibilidade e melhor 
adaptação às necessidades da vindima.

VERSÁTIL
Para além das leveduras ILR, o equipamento ILR FMY45 também ajuda o enólogo a adicionar outros produtos de vinificação 
tais como:
n  NUTRIÇÃO E AUXILIARES À FERMENTAÇÃO: Maxaferm, 

Natuferm e Extraferm.
n  AGENTES DE CLARIFICAÇÃO: gelatina, bentonite, 

produtos baseados em caseína e carvão.
n  AGENTES DE SULFITAÇÃO: PMS e SO

2
.

n  DERIVADOS DE MADEIRA: aparas de carvalho e taninos.
n  TRATAMENTOS DE CORREÇÃO: ácido tartárico, ácido 

cítrico e açúcar.
n  AGENTES ESTABILIZADORES: ácido sórbico.

LABORATÓRIO MULTIPLICAÇÃO

PRÉ-FERMENTAÇÃO
Rendimento: 

algumas centenas de quilos

• Açúcar
• O2
• Meio de fermentação clássica

• Açúcar
• O2
•  Meio de fermentação  

específico ILR
• In-Line Ready

FERMENTAÇÃO 1
Rendimento: 

algumas toneladas

FERMENTAÇÃO 2
Rendimento: 

algumas toneladas

Cultura pura em tubo

FILTRAÇÃO
ÁGUA

EXTRUSÃO SECAGEM

CENTRIFUGAÇÃO
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Novidade para a vindima 2021
Paz de espírito e vinho de qualidade

MALOFERM VINTAGE
Maloferm Vintage é uma nova estirpe de O. Oeni, versátil 

e robusta, desenvolvida para garantir uma FML completa 

e fiável, originando vinhos brancos, rosés e tintos de 

melhor qualidade. O Maloferm Vintage consegue, por um 

lado, melhorar os aspetos qualitativos a nível do volume 

e sensação em boca (Figura 1), e, por outro, diminuir 

o carácter vegetal ou herbáceo. Isto é conseguido 

enquanto é respeitado o carácter varietal da casta e da 

vindima (Figura 2).

MALOFERM BOUQUET
Maloferm Bouquet é uma estirpe O. Oeni desenvolvida 

para realçar os aromas frutados e florais nos vinhos rosés 

e tintos durante a FML sequencial. Melhora a qualidade 

do vinho intensificando as notas de fruta vermelha, 

preta, tropical e cítrica (Figura 3), mas também de 

notas florais. A qualidade aromática global aumenta ao 

melhorar volume, persistência e sensação em boca. O 

bouquet aromático completo do vinho é melhorado e 

intensificado durante o processo da FML (Figura 4). 

Para a vindima 2021, a gama Maloferm recebe dois membros 

novos na sua família: MALOFERM VINTAGE e MALOFERM 
BOUQUET. Como é habitual no portfólio Maloferm, estas 

novas culturas de bactérias Oenococcus oeni destinam-

se à inoculação sequencial apresentando uma fase de 

latência curta e uma boa cinética de fermentação, enquanto 

produzem uma quantidade reduzida de acidez volátil, 

não gerando aminas biogénicas durante a fermentação 

malolática (FML).

O portfólio completo de Maloferm, constituído por 

MALOFERM PLUS, MALOFERM FRUITY, MALOFERM 
VINTAGE e MALOFERM BOUQUET, ajuda a melhorar a 

qualidade do vinho, assegurando fermentações maloláticas 

completas e simultaneamente estáveis. Que mais poderia 

desejar um enólogo!

Figura 1. Intensificação dos atributos aromáticos utilizando 
Maloferm Vintage num Tempranillo Espanhol: painel de prova.

Maloferm Vintage Testemunha sem MLF
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Maloferm Vintage Testemunha sem MLF

Figura 2. Intensificação dos atributos aromáticos utilizando 
Maloferm Vintage num Tempranillo Espanhol: painel de prova.
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Maloferm Bouquet Testemunha sem MLF

Figura 3. Intensificação da fruta num Tempranillo Espanhol: painel 
de prova.
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Figura 4. Intensificação das notas frutadas e florais num Tempranillo 
Espanhol: análise sensorial.
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SO2 elevado
pH baixo

Elevada tolerância ao álcool
Temperatura baixa

Cultura bacteriana para completar  
a FML nos vinhos tintos e brancos  

sob condições difíceis.

UTILIZAÇÃO

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.

PROPRIEDADES TÉCNICAS

Tolerância à temperatura: 14°C
pH: > 3.1

SO2 total na inoculação: < 60 mg/L
Tolerância ao álcool: 16%

Fruta vermelha
Fruta preta

Frutas de caroço
Floral

Cultura bacteriana para melhorar 
o perfil aromático durante a FML 

dos vinhos tintos e brancos.

UTILIZAÇÃO

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.

PROPRIEDADES TÉCNICAS

Tolerância à temperatura: 15°C
pH: > 3.2

SO2 total na inoculação: < 50 mg/L
Tolerância ao álcool: 15%

Qualidade
Volume

Sensação em boca
Notas varietais

Cultura bacteriana versátil para melhorar 
a qualidade aromática durante a FML 

em vinhos brancos, rosés e tintos.

UTILIZAÇÃO

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.

PROPRIEDADES TÉCNICAS

Tolerância à temperatura: 16°C
pH: > 3.15

SO2 total na inoculação: < 45 mg/L
Tolerância ao álcool: 15.5%

Frutos pretos
Floral

Volume
Qualidade

Cultura bacteriana versátil para a 
intensificação de sabor durante a FML 

em vinhos rosés e tintos.

UTILIZAÇÃO

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.

PROPRIEDADES TÉCNICAS

Tolerância à temperatura: 18°C
pH: > 3.25

SO2 total na inoculação: < 45 mg/L
Tolerância ao álcool: 15%

NOVONOVO
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CADA PRODUTO TEM UMA UTILIZA O DEDICADA, DEPENDENDO DE CADA OBJETIVO

FERRAMENTAS DEDICADAS  ENOLOGIA

ESTÓNIA
MAXAFERM, NATUFERM BRIGHT, NATUFERM PURE, NATUFERM 

FRUITY, e NATUFERM INTENSE

• ISO 9001 : 2015
• BRC

DINAMARCA
EXTRAFERM

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000 / BRC / IFS 

Os nossos produtos feel SAFE!® são nutrientes premium, formulados especialmente pelo nosso departamento de I&D para 

aplicações dedicadas. Maxaferm, Natuferm e Extraferm fazem parte desta gama. Nutrem a levedura, intensificam os aromas ou 

adsorvem moléculas indesejadas. Cada uma das nossas ferramentas de apoio à enologia é como uma abelha, cada tem uma tarefa 

dedicada e desempenham uma ação específica, trabalhando em sinergia com todos os ingredientes feel SAFE! como uma equipa.

3

Prote o e 
desintoxica o

VINHOS CONTAMINADOS 
POR ANISÓIS, OTA, 
DIBUTILFTALATOFA E FML 

LENTAS/PARADAS

PARA ADSORVER 
CONTAMINANTES

PARA ADSORVER 
ÁCIDOS GORDOS QUE 

BLOQUEIAM 
O METABOLISMO DA 

LEVEDURA E 
DAS BACTÉRIAS

1

Fermenta es 
estáveis e rápidas

NUTRIENTE COMPLEXO, 
FONTE DE AZOTO 

MINERAL ASSIMILÁVEL, 
ERGOSTEROL E TIAMINA AZOTO 100% 

ORGÂNICO

A GAMA FEEL SAFE! FOI PRODUZIDA PARA UMA UTILIZA O FÁCIL EM CONDI ES DE VINIFICA O

Extraferm® destaca-se pela sua alta eficiência na 
adsorção de contaminantes do vinho, enquanto mantem 
intactas as qualidades organoléticas e o paladar do 
vinho tratado. Esta habilidade deve-se ao HALO (High 
Adsorption Low Odor) processo exclusivo utilizado para 
produzir paredes de levedura Extraferm. Este processo 

único de produção permite que o Extraferm seja altamente específico na 
aderência a contaminantes indesejáveis sem afetar o aroma do vinho. Isto 
torna Extraferm a melhor solução para eliminar compostos indesejados 
sem adulterar as qualidades organoléticas do vinho tratado ou introduzir 
odores característicos da levedura.

A Oenobrands formula os seus produtos 
com leveduras desenvolvidas para 
o propósito, desidratadas segundo 
tecnologias específicas. São respeitados 
cuidados especiais na produção destes 
micro-granulados que não formam 
grumos. A total suspensão dos referidos 
produtos é obtida em poucos segundos.

2

Para 
intensificar 
o aroma

PARA VINHOS 
COMPLEXOS QUE 
ESTAGIAM SOBRE 

BORRAS

VINHOS BRANCOS 
E ROSÉS

PARA INTENSIFICAR 
OS ÉSTERES FRUTADOS 
E/OU O TEOR DE TIÓIS

VINHOS TINTOS

PARA ÉSTERES FRUTADOS, 
EM QUANTIDADE 

E INTENSIDADE, E PARA 
PRESERVAR OS AROMAS 

NA GARRAFA

NOVO
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PARA FERMENTA ES ESTÁVEIS E RÁPIDAS PARA INTENSIFICAR O AROMA

Fermivin 7013 & Natuferm PureFermivin 7013 & DAP

Cinéticas de fermentação do Syrah. DAP a 8 mg/L de azoto assimilável 
(YAN) e Natuferm Pure at 2.5 mg/L YAN.

1100

1 2 3 4 5 6 7 8

1060

1020

980 Dias

Densidade

30 g/hL ADICIONAR 
AO MOSTO JUNTAMENTE 

COM A LEVEDURA

100% LEVEDURA 
AUTOLISADA

NATURALMENTE RICO EM 
MINERAIS E VITAMINAS 

ESSENCIAIS PARA O 
METABOLISMO 
DA LEVEDURA

FERMENTA O 
ALCOÓLICA MAIS RÁPIDA 

QUE COM DAP

LEVEDURA MAIS 
RESISTENTE DURANTE 

FA DIFICÉIS (NTU BAIXO / 
%VOL. ELEVADO)

VALOR  
NUTRICIONAL DUPLO 
PARA UMA FERMENTA O 

LIMPA E RÁPIDA

NUTRIENTE 100% ORGÂNICO

O final da fermentação aos 21 dias com Maxaferm e consumo total 
dos açúcares. O vinho testemunha ainda contém 18 g/L de açúcar 
residual após 26 dias de fermentação. Inter Rhône 2016.

Fermentação alcoólica com Maxaferm e sem (testemunha)

MaxafermTestemunha
Densidade

18 2220 242 106 144 128 16 26

1110

1090

1070

1050

1030

1010

990 Dias

NUTRI O FORMULADA 
PARA APLICAR A MEIO 

DA FERMENTA O

39.96% DE DAP
FONTE DE AZOTO MINERAL 

ESSENCIAL PARA A MULTIPLICA O 
DA LEVEDURA PARA 

UMA CINÉTICA EFICAZ

0,04% DE TIAMINA
VITAMINA ESSENCIAL PARA 

A VIABILIDADE DAS LEVEDURAS 
ATÉ  FERMENTA O COMPLETA 

DOS A ÚCARES

60% DE PAREDES DE 
LEVEDURA

FONTE DE ERGOSTEROL QUE PRESERVA 
A PERMEABILIDADE DAS MEMBRANAS 
DA LEVEDURA ADSORVENDO ÁCIDOS 

GORDOS TÓXICOS

NUTRIENTE COMPLEXO  BASE DE AZOTO MINERAL

A diversidade dos compostos aromáticos intensificados que 

contribuem para o perfil aromático trazem complexidade ao 

vinho. Níveis mais elevados de ésteres etílicos prolongam a 

longevidade aromática.

O vinho elaborado com Natuferm® Intense foi descrito 
como sendo complexo, redondo e maduro, como um vinho 
que estagiou sobre borras.

NUTRIENTE  BASE DE  
AZOTO ORGÂNICO PARA  
LEVEDURAS. RICO EM 

AMINOÁCIDOS PRECURSORES DE  
AROMAS E VITAMINAS ESSENCIAIS PARA  

O METABOLISMO DA LEVEDURA

46% DE LEVEDURA AUTOLISADA

MAGNÉSIO E ZINCO
ESSENCIAIS PARA O METABOLISMO 

DA LEVEDURA AUMENTANDO 
A PRODU O AROMÁTICA

54% DE LEVEDURA INATIVADA 
NATURALMENTE RICA 

EM MAGNÉSIO E ZINCO

40 g/hL 
ADICIONAR AO MOSTO 

JUNTAMENTE COM A LEVEDURA

Resultados de um ensaio realizado em Itália em 2020 por Crea Asti (Itália) num mosto de Moscatel.

Fermivin AR2 Fermivin AR2 + Natuferm Intense Fermivin 4F9 Fermivin 4F9 + Natuferm Intense

Compostos aromáticos positivos (Número de unidades de odor)

Acetatos 2-feniletanol Total

20

15

10

5

0

Ésteres de hidroxietilo Ésteres etílicos

NOVO

DERIVADO DE LEVEDURA PARA REAL AR A INTENSIDADE AROMÁTICA E A COMPLEXIDADE DOS VINHOS
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O Syrah fermentado com Natuferm® Fruity é mais rico em aromas frutados (ésteres e acetatos). A intensidade aromática 

é superior dada a presença reduzida de moléculas mascaradoras de aromas.

 Natuferm Fruity significa mais aromas e uma intensidade aromática amplificada.

Natuferm Fruity é rico em aminoácidos, que permitem preservar as moléculas de PDMS já que não são “consumidas” 

pela levedura. O PDMS nos vinhos engarrafados, dada a libertação gradual dos DMS por ele gerados, ajudam a manter 

à intensidade dos aromas frutados apesar da perda quantitativa natural ao longo do tempo.

  Natuferm Fruity também significa preservação da intensidade dos aromas frutados dos seus vinhos  
ao longo do tempo.

Syrah vinificado por termovinificação, com Natuferm Fruity (40 g/hL) 
e sem.

Controlo Com Natuferm Fruity

0 50 100

Ésteres aromáticos 
(aromas frutados)

Acetatos 
(aromas frutados)

Ácidos gordos 
(mascarador de aromas)

Álcoois superiores 
(mascarador de aromas)

Syrah vinificado por termovinificação, com Natuferm Fruity (40 g/hL) 
e sem. Análise efetuada 1 mês após o engarrafamento.

PDMS (%)

Testemunha

Natuferm Fruity

0 20 40 60 80 100 120

+17%

Intensificador 
de tióis e ésteres

PASSO 2
20 g/hL 
antes da 

densidade 1060

Libertação 
de tióis

Intensificador 
de tióis

Libertação 
de tióis

PASSO 1 
20 g/hL 

adicionar ao mosto 
juntamente com a 

levedura

30-40 g/hL 
adicionar ao mosto 

juntamente com 
a levedura

Produção 
de ésteres20 A 40 g/hL

100% LEVEDURA 
AUTOLISADA

NUTRIENTE  BASE DE AZOTO 
ORGÂNICO PARA LEVEDURAS

NATURALMENTE RICO 
EM VITAMINAS ESSENCIAIS 

PARA O METABOLISMO 
DA LEVEDURA

NATURALMENTE RICO EM 
AMINOÁCIDOS 

PRECURSORES DE AROMAS E/OU 
CATALISADORES DE LIBERTA O DE 

PRECURSORES DE TIÓIS

A fermentação com Natuferm® Bright (40 g/hL) resulta num aumento significativo do teor em tióis mas também na redução 

dos aromas associados a notas de café/fumo. O vinho Verdejo obtido é mais fresco e rico em aromas tiólicos.

Natuferm Bright é a resposta para criar aromas que correspondam às expetativas dos nossos clientes.

NUTRIENTE  BASE DE AZOTO 
ORGÂNICO PARA LEVEDURAS

NATURALMENTE RICO EM 
AMINOÁCIDOS, TRANSFORMADOS 

EM ÉSTERES AROMÁTICOS 
PELA LEVEDURA

NATURALMENTE RICO 
EM VITAMINAS ESSENCIAIS 

PARA O METABOLISMO 
DA LEVEDURA

30 g/hL ADICIONAR AO MOSTO 
JUNTAMENTE COM A LEVEDURA

RICO EM AMINOÁCIDOS 
QUE PRESERVAM A INTENSIDADE 

DOS AROMAS FRUTADOS 
AO LONGO DO TEMPO

100% LEVEDURA 
AUTOLISADA

REAL A OS VINHOS TINTOS FRUTADOS E PRESERVA A FRUTA AO LONGO DO TEMPOESTIMULA A PRODU O DE TIÓIS E ÉSTERES NOS VINHOS BRANCOS E ROSÉS

Com Natuferm Bright Referência

Conteúdo aromático (%) Vinho Verdejo
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Benzilmercaptano Furfuriltiol 3-MH 3-AMH 4-MMP
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Testemunha 
não tratada

76 mg/L

Extraferm 20 g/hL

54 mg/L

Um vinho, naturalmente contaminado com ácidos gordos, 

tratado com Extraferm contém no mínimo 29% menos 

ácidos gordos que o vinho não tratado. Após 24h em 

contacto com 20 g/hL de Extraferm®, o vinho fica mais 

adaptado para fermentar.

Capacidade do Extraferm em adsorver os ácidos gordos durante 
a fermentação

Um vinho tratado com Extraferm assenta mais rapidamente 

que os vinhos tratados com outras paredes de levedura. 

As paredes de levedura são aplicadas na dose de 20 g/

hL, assentando o tratamento com Extraferm em 45 

minutos, quando seria necessário o dobro do tempo com a 

aplicação de outras paredes de levedura. Isto significa que 

o vinho desintoxicado com Extraferm estará pronto mais 

rapidamente para passar ao próximo passo, correndo menos 

riscos oxidativos. 

Capacidade de Extraferm para sedimentar rapidamente

ADSORVE OS ÁCIDOS 
GORDOS QUE BLOQUEIAM O 

METABOLISMO DAS LEVEDURAS 
E DAS BACTÉRIAS LÁTICAS

20 – 40 g/hL PRODU O HALO EXCLUSIVA 
DO EXTRAFERM

OBTIDOS DE
S. cerevisiae

PROTE O E DESINTOXICA O

PAREDES CELULARES DE LEVEDURA ALTAMENTE ADSORVENTES

24h0 90 min45 min

2 34

1212

35

4

13

Extraferm
Outras paredes de levedura

Medição da turbidez no tempo.

 

FERRAMENTAS DEDICADAS  ENOLOGIA

Produtos formulados com leveduras desenvolvidas para o propósito, desidratadas segundo tecnologias específicas. São respeitados 
cuidados especiais na produção destes micro-granulados que não formam grumos. A total suspensão é obtida em segundos. Este 
produto oferece uma solução de fácil de utilização, economia de tempo e distribuição uniforme.

LEVEDURA AUTOLISADA, 
FONTE DE AZOTO ORGÂNICO

LEVEDURA AUTOLISADA PARA 
INTENSIFICAR A PRODU O 

DE AROMAS EM VINHOS 
BRANCOS E ROSÉS

LEVEDURA AUTOLISADA 
PARA AUMENTAR O TEMPO 

ÚTIL DOS AROMAS FRUTADOS 
E DO PERFIL AROMÁTICO 

INTENSIDADE 
& COMPLEXIDADE

PAREDES DE LEVEDURA 
ALTAMENTE ADSORVENTES

LEVEDURA AUTOLISADA RICA 
EM AZOTO ASSIMILÁVEL PARA 

A VINIFICA O DE VINHOS 
TINTOS, BRANCOS E ROSÉS

NOVO
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novas aplicações rapidase®

Figura 1. Mecanismo de ação da Rapidase Revelation Aroma.
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Os precursores aromáticos não-voláteis do bago 
de uva podem ser química ou bioquimicamente 

clivados durante a fermentação e o estágio, sendo 

que este mecanismo é lento e limitado (Figura 2).  

Os terpenos e norisoprenóides em C13 são as 

famílias mais abundantes e mais importantes, quer 

em uvas brancas quer em uvas tintas, dependendo 

a sua proporção da casta e das condições 

edafoclimáticas. Estes glicosilados estão sempre 

presentes em concentrações mais elevadas do que 

as correspondentes de aromas livres, representando 

um tampão aromático muito interessante que pode 

ser rapidamente libertado usando uma formulação 

apropriada de enzimas.

Figura 2. Aromas mais comuns libertados no vinho após a hidrólise dos glicosilados.

Dada a estrutura complexa dos aromas glicosilados  

(Figura 1), o recurso à uma formulação de enzimas como 

a Rapidase Revelation Aroma, com teor equilibrado 

de arabinofuranosidase, ramnosidase, apiosidase e  
β-D-glucosidase, é necessário para libertar com eficácia 

estes aromas.

Facilitar e aumentar a libertação de aromas glicosilados nos 
vinhos brancos não é só interessante para as castas Moscatel, 

Gewürztraminer ou Riesling, mas também para outras castas 

não terpénicas tais como o Sauvignon blanc, Grenache, 

Chardonnay, Fernão Pires, Verdejo, Pinot Gris e Viognier.

A Rapidase Revelation Aroma pode também ser usado 

em castas tintas sem impacto negativo na cor do vinho. 

Vários ensaios realizados com as castas Syrah, Pinot noir, 

Tempranillo, Cabernet, Grenache, Malberc e até em castas 

específicas de certos países, tais como Carménère no Chile, 

Touriga Nacional em Portugal ou Aleatico em Itália (Figura 3), 

mostrou excelentes resultados na libertação de terpenos 

e norisoprenóides que realçam a complexidade aromática 

dos vinhos. Os norisoprenóides, como β-damascenona 

contribuem também para alguns carácteres florais, para os 

aromas frutados globais e para a longevidade aromática.

Figura 3. Efeito da Rapidase Revelation Aroma (2 g/hL) no aumento da concentração de terpenos (em %) para algumas castas de uvas.

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800%

Aleatico

Pinot noir

Pinot gris

Müller Thurgau

Chardonnay

Riesling

Sémillon

Moscatel

Sauvignon blanc

Aumento da concentração de terpenos em %

A fim de evitar a libertação progressiva de compostos 
de fumo glicosilados, mesmo em garrafa, estes devem 
ser eliminados do vinho.

Na última década, incêndios devastadores têm afetado as 

zonas vitícolas no mundo inteiro: Austrália, Califórnia, Chile, 

África do Sul, Portugal e França. Muitos dos vinhos destas 

regiões apresentaram notas de fumo/queimado devido à 

absorção dos compostos voláteis do fumo pelos bagos 

de uva e posterior transferência para o vinho durante a 

vinificação. Estes compostos são metabolizados pela uva 

onde é produzida a sua forma glicosilada. Os compostos 

livres que originam o defeito a fumo são muito estáveis 

e a sua contribuição sensorial é altamente prejudicial, 

originando aromas a fumo e notas a queimado.

A razão entre os compostos livres e glicosilados 

depende principalmente da altura de exposição durante 

as fases de maturação da uva. A exposição ao fumo na 

fase do pintor leva a níveis mais elevados de glicosídeos 

em comparação com as formas livres. Diferentes 

glicosídeos estão presentes nas uvas marcadas pelo 

fumo: glucósidos, diglucosídeos, rutinósidos, ramnósidos 

e apiósidos. Estes compostos serão progressivamente 

hidrolisados durante o tempo de estágio, podendo surgir 

notas de fumo na cuba ou na garrafa, mesmo que seja 

realizado um tratamento de remoção das formas livres 

inicialmente presentes.

Atendendo que a sua estrutura 

é muito similar à estrutura geral 

dos aromas glicosilados, o uso de 

Rapidase Revelation Aroma parecia ser a escolha acertada 

para a sua eliminação.

Esta possibilidade foi testada durante a elaboração de uma 

tese de Mestrado da Universidade de Stellenbosch (África 

do Sul) usando uvas marcadas artificialmente pelo fumo 

mostrando que a Rapidase Revelation Aroma libertou uma 

quantidade significativa de fenóis voláteis provenientes 

das suas formas ligadas (um aumento chegando a 80%, 

relativamente às testemunhas). Registaram-se também 

aumentos significativos, em todos os vinhos, dos seguintes 

atributos: “floral/perfume” e nos aromas de “frutos 

silvestres”, “ameixa seca/marmelo”, após o tratamento 

enzimático de todos os vinhos. Os vinhos tratados com 

Extraferm® mostraram resultados promissores a nível de 

remoção de fenóis voláteis após o tratamento com enzimas, 

já que a perceção dos aromas frutados não foi afetado.

Em 2020, um projeto levado a cabo 

pelo AWRI com vinhos naturalmente 

afetados por aromas a fumo, 

mostrou a eficácia de Rapidase Revelation Aroma. Durante 

o decorrer do projeto, nos vinhos testemunha, ou seja, sem 

tratamento enzimático, as moléculas ligadas de aroma a 

fumo apresentaram estabilidade ao longo do tempo. Nos 

vinhos tratados com Rapidase, os GGs (diglucosídeos), que 

são os maiores contribuidores para a libertação de aromas 

a fumo durante o estágio, diminuíram 99% (Figura 4).

Rapidase® Revelation Aroma, uma formulação 

enzimática β-D-glicosidase única para maximizar o 

potencial aromático e/ou diminuir com eficácia o risco 

de aromas a fumo.

Rapidase Revelation Aroma é uma formulação 

enzimática fabricada pela DSM a partir de uma 

estirpe selecionada de Aspergillus sp. Tem a grande 

vantagem de ter um conjunto completo de atividades 

glicosidase para uma ação altamente direcionada e 

eficaz. Um programa de investigação conduzido pelo 

INRA de Montpellier (atualmente INRAE) para a DSM 

Food Specialties destacou as reações sequenciais que 

hidrolisam os precursores glicosilados dos aromas, que 

levam à revelação completa do perfil aromático do 

vinho (Figura 1).

RAPIDASE REVELATION AROMA NA REMOÇÃO DE AROMAS DE FUMO
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Assim sendo, a utilização de Rapidase Revelation Aroma para a libertação de compostos glicosilados de aroma 

a fumo e a subsequente remoção das formas livres usando Extraferm (ver Figura 5), parece ser uma solução 

eficiente dada o seu duplo efeito:

n  Efeito direto devido à libertação enzimática e posterior remoção dos aromas a fumo (formas ligadas e livres).

n  Efeito indireto devido ao aumento do carácter frutado do vinho devido à libertação de compostos aromáticos 

benéficos.

SyGG MSyGG PhGG Total

Evolução dos diglucósidos (% da testemunha)

40

20

0

60

80

100

120

Testemunha Revelation Aroma

1 semana 3 semanas 6 semanas 1 semana 3 semanas 6 semanas

Figura 4. Estudo AWRI realizado em 2019 na casta Pinot Noir (Tasmânia). Aplicação de 2 g/hL de Revelation Aroma.

Figura 5. Ação combinada de Rapidase Revelation Aroma e Extraferm para libertar e remover as moléculas que estão 
na origem o aroma a fumo no vinho.

Trasfega após 48h Trasfega após 48h

Prova ou análise 
dos glicosídeos

Vinhos após 
o tratamento 

enzimático

Adição de bentonite sódica 
para inativar a enzima

10 g/hL
20 g/hL

Prova ou análise 
dos glicosídeos

Vinhos afetados 
pelo aroma a 

fumo

Extraferm® é constituído por 100% de paredes de leveduras altamente adsorventes e inodoras. Melhora as condições de 

fermentação ao remover compostos tóxicos do mosto e do vinho, tais como ácidos gordos, ocratoxina (OTA) e dibutilftalato. 

Ao adsorver contaminantes do vinho como os anisóis (TCA, TBA, PCA, TeCA etc.), o Extraferm liga-se a odores e gostos 

desagradáveis, restaurando assim a qualidade do vinho. Dosagem recomendada: 20 a 40 g/hL.

PAREDES CELULARES ÚNICAS E ALTAMENTE ADSORVENTE PARA DESINTOXICA O 

DIBUTILFTALATO 
   ●   Molécula inodora

●   Depósitos de plástico, rolhas sintéticas, BIBs, tubagens, 

cubas com revestimento a epóxi.

●   A China estabeleceu um limite de 0,3 mg/L (300 µg/L) 

para o vinho importado.

Vinho contaminado naturalmente é tratado com Extraferm 
(2 x 20 g/hL). Extraferm reduz o teor de dibutilftalato em 
mais de 60%.

Testemunha

314 µg/L

Extraferm 

112 µg/L

Paredes de leveduras

164 µg/L

UM PRODUTO FÁCIL DE USAR

24h

2 3

0
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90 min

4

12

35

45 min

4

13

Extraferm
Paredes de leveduras

ADSORVE OS ÁCIDOS 
GORDOS QUE BLOQUEIAM 

O METABOLISMO DAS 
LEVEDURAS E DAS 

BACTÉRIAS LÁTICAS

20 – 40 g/hL
PRODU O HALO 

EXCLUSIVA 
DO EXTRAFERM

OBTIDOS DE
S. cerevisiae

Vinho contaminado naturalmente com TeCA e tratado com 
Extraferm a 2 x 20 g/hL. A quantidade de TeCa encontra-se 
abaixo do limiar.

Testemunha

82 ng/L

Extraferm 

17 ng/L

ANISÓIS 
●   Moléculas odorantes

●   TCA

- Provoca o defeito a rolha.

-  Encontrado em vinhos armazenados em depósitos, 

barricas e vinhos engarrafados com rolha de cortiça.

- Limiar de deteção olfativa: 4-6 ng/L. 

●   TeCA

- Associado ao gosto e/ou aroma de bolor e mofo.

- Limiar de deteção olfativa: 20 ng/L.

●   PCA

- Ligado ao gosto e/ou aroma de mofo.

- Limiar de deteção olfativa: 4 µg/L.

●   TBA

- Provoca um gosto e/ou aroma terroso/mofo

- Limiar de deteção olfativa: 3-8 ng/L.

OCRATOXINA A (OTA) 
●   Produzida por Aspergillus carbonarius naturalmente 

presente em uvas estragadas em vinhas de clima quente 

e seco.

●   A concentração máxima está estabelecida em 2 µg/L na 

UE e na China e a 1 µg/L no Canadá.

Com Extraferm (2 x 20 g/hL) pode alcançar uma redução 
de 27% no conteúdo de OTA em vinho naturalmente 
contaminado.
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A NOSSA

ESPECIALIZAÇÃO

o que torna as nossas
manoproteínas produtos únicos?

A Oenobrands é capaz de fornecer soluções qualitativas selecionadas à base de manoproteínas devido ao seu 
conhecimento da bioquímica das leveduras/manoproteínas, a sua experiência em extração e produção, bem 
como seu know-how sobre as aplicações enológicas das manoproteínas.

A estrutura peptídica pode 
ser de tamanhos diferentes

As cadeias de mananas podem 
ter diferentes comprimentos

As proporções relativas das frações
peptídicas de mananas podem variar

A SOLUÇÃO DE MANOPROTEÍNAS QUE ESTABILIZA E MELHORA QUALQUER VINHO

S o os en logos que o descrevem melhor!

ESTABILIZAÇÃO     MELHORIA+

Resultado final: vinho estabilizado e melhorado, 
com maior redondez, segundo os enólogos.
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MELHORE AS SENSAÇÕES ORGANOLÉTICAS 

Claristar também tem benefícios adicionais visando melhorar 

a qualidade sensorial do vinho aumentando a perceção da 
suavidade e reduzindo a adstringência na entrada e no final 

de boca. Adicionalmente, a cor e a acidez natural do vinho 

são também preservadas.

Desde 2007, os clientes de Claristar têm testemunhado que 

os vinhos tratados com Claristar mantiveram a frescura dos 
aromas, ajudando-os a preservar o potencial aromático 

e por extensão mostraram uma melhor resistência ao 
envelhecimento químico vs. outros métodos de estabilização.

A utilização de Claristar não pode ser mais fácil e prática: 

é simplesmente adicionado diretamente no vinho antes 

do engarrafamento, o que permite uma homogeneização 

perfeita e uma filtração imediata após a adição.

ESTABILIZAÇÃO TARTÁRICA

O Claristar® foi a primeira manoproteína líquida a nível 

mundial vocacionada para a produção de vinho de qualidade. 

Possui propriedades estabilizantes únicas, que lhe permitem 

inibir a precipitação dos cristais de bitartarato de potássio 

e pode ser usado na produção de vinhos convencionais e 

vinhos orgânicos (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 a solução de manoproteínas mais eficiente do 

mercado dado que contém a fração de manoproteínas 

com o Índice de Estabilidade Tartárica mais elevado (TSI). 
Basicamente, isto significa que demonstra maior eficácia a 

nível da estabilidade tartárica.

O Claristar estabiliza vinhos tintos, brancos e rosés com 

uma dosagem precisa entre 50 e 120 mL/hL, inibindo, 

assim o crescimento dos cristais de bitartarato de potássio. 

A dose específica é determinada em laboratório, de acordo 

com o “método ISS* para Claristar”. 

Este método de referência único e standard foi 

desenvolvido pela Oenobrands, com o apoio 

de Dario Montagnani/Enolab Service srl e dos 

Aparelhos Checkstab da Delta Acque. “ISS” 

é uma sigla inglesa que significa Índice de Supersaturação 

Estável, um parâmetro determinado pela avaliação da 

estabilidade tartárica através do aparelho Checkstab. O 

objetivo desta análise é providenciar-lhe a dosagem exata 

de Claristar a aplicar para estabilizar o seu vinho – não existe 

adivinhação envolvida.

O “método ISS para Claristar” é realizado em laboratórios 

de parceiros. O resulto desta análise:

• Vai informá-lo quanto à instabilidade do seu vinho.

•  Vai dar-lhe a dosagem precisa de Claristar a usar que lhe 

vai permitir a estabilidade tartárica.

Em conformidade com a regulamentação europeia 
CE 834/2007 - UE 203/2012, com a redação dada 
pelo regulamento UE 2018/1584 e com os regulamentos 
americanos NOP (Programa Orgânico Nacional).

A EXPERIÊNCIA 
DA OENOBRANDS

ESCOLHA DAS ESTIRPES DE 
LEVEDURAS PARA SERVIR 
DE MATÉRIA-PRIMA

n  CONDIÇÕES DE 
EXTRAÇÃO 

n   CONDIÇÕES DAS  
ULTRA-FILTRAÇÕES

n  ESTRUTURA DA 
MANOPROTEÍNA 

n  APLICAÇÕES DAS 
MANOPROTEÍNAS

PAREDE CELULAR 
DA LEVEDURA

MANOPROTEÍNA

LEVEDURA
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manoproteínas para acrescentar valor ao seu vinho
A gama de manoproteínas Final touch® resulta da experiência da Oenobrands em manoproteínas: na 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 efeitos imediatos.

 Adição antes do engarrafamento.

  Aumentam a longevidade, a persistência e a expressão 

aromática.

 Extraídas de Saccharomyces cerevisiae.

 Autorizadas na produção de vinhos biológicos.

 Dosagem: 5 a 50 mL/hL. 

O Prosecco é um vinho espumante leve, vibrante, fresco, muito aromático e crocante. Apresenta acidez média/alta, 

bolha grande e mousse cremosa. Os sabores dominantes incluem, tipicamente, a maçã verde, a madressilva, o pêssego, 

o melão e a pêra. Os sabores secundários podem abranger o brioche, a avelã e os frutos tropicais.

Final touch® POP consiste em manoproteínas selecionadas 

pelas suas propriedades específicas, tendo a sua produção 

sido otimizada para corresponder perfeitamente às 

necessidades dos vinhos fermentados em cubas fechadas. 

O Final touch POP contribui para o equilíbrio coloidal 

do vinho, ao melhorar a suavidade de bolha do vinho, 

promovendo a sua expressão aromática e persistência, 

para além de aumentar a mousse.

Final touch POP é a primeira manoproteína que intensifica 

imediatamente a sensação de frescura e limpidez olfativa. 

Esta manoproteína é eficaz nos vinhos aromáticos ao 

estabilizar o aroma e nos vinhos mais cansados ao revitalizar 

o nariz. Final touch POP também fornece volume e um final 

de boca suave.

Como podemos ajudar?

Testemunha Final touch POP (5 mL/hL)

Equilíbrio
Intensidade 
aromática

Fruta Mineralidade

Fineza das bolhas

Aroma floral
6

5

4

3

2

1

0

Prosecco, prova cinco meses após o tratamento e engarrafamento.

Para atingir a perfeição
dos vinhos espumantes

foco no prosecco

A PROVA ESTÁ NO SABOR

Alguns clientes afirmaram que aplicam uma mistura 

dos três produtos Final touch ao seu vinho. Isto 

permitiu-lhes aumentar o nível de complexidade e 

de qualidade dos vinhos, conseguindo exatamente o 

que se pretende para qualquer vinho. Na realidade, 

ao combinar as três manoproteínas Final touch, 

permitiu que o melhor de cada produto Final touch 

complementasse uma qualidade específica do vinho.

Final touch POP
Vinho espumante

Permite 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)



Os compostos fenólicos e, em particular, os taninos são responsáveis pelo volume de boca, ao contribuir para a qualidade 

organolética do vinho tinto. Os taninos afetam também a capacidade de estágio do vinho. Estes podem interagir com as 

manoproteínas e influenciar a adstringência, a estabilidade química e estabilidade coloidal do vinho durante o estágio. 

Vários complexos tanino-manoproteína aumentam de concentração durante o estágio e previnem a reação dos taninos com 

proteínas da saliva que é a base da sensação de adstringência em boca (ver as páginas Em Destaque para mais detalhes).

Como por vezes a estrutura tânica necessita de otimização, a 

Oenobrands desenvolveu Final touch® GUSTO. 

Final touch GUSTO contém uma fração particular de 

manoproteínas e, dada a sua interação com taninos os vinhos 

tratados com este produto apresentam melhor textura, 

maior untuosidade e adstringência reduzida.

O Final Touch GUSTO ajuda a acelerar o tempo de estágio 

do vinho tinto e permite aperfeiçoar o vinho antes do 

lançamento para o mercado (Figura 1).

No que diz respeito ao aroma, Final touch GUSTO tem 

impacto positivo, acentuando a intensidade aromática, a 

fruta e a elegância do vinho tinto (Figura 2).

Para fazer vinhos tintos perfeitos

e relativamente aos polifenóis, 
à adstringência e às 
manoproteínas no vinho tinto?

Testemunha Final touch GUSTO

Persistência aromática**

Intensidade aromática*Elegância*

Fruta** Carácter herbáceo
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Figura 2. Comparação entre 12 vinhos tintos com e sem Final touch 
GUSTO, percentagem de citações de um painel de prova treinado 
(de 30 provadores) **altamente significativo, *significativo.

Testemunha Final touch GUSTO
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Figura 1. Comparação entre 12 vinhos tintos com e sem Final touch 
GUSTO, percentagem de citações de um painel treinado (de 30 
provadores).
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+33 467 72 77 45
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