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O dimetildicarbonato (DMDC), cuja utilização no vinho foi recentemente autorizada 
pela União Europeia, é pouco conhecido pelos profissionais do sector enológico, 
apesar da sua utilização noutros alimentos. Trata-se fundamentalmente de um 
antiséptico que pode ser utilizado para garantir a estabilidade microbiológica final dos 
vinhos.   
 
O regulamento CE nº 2165 de 20 de Dezembro de 2005 aprovou “a adição do 
dimetildicarbonato (Dmdc) nos vinhos com o objectivo de garantir a estabilização 
microbiológica, dentro dos limites determinados e sob condições a definir”. A utilização 
deste antiséptico, estudado e aprovado a nível mundial, é já permitida, no âmbito da 
Comunidade Europeia, na indústria alimentar; em Itália, em particular, há já algum 
tempo a sua utilização foi autorizada para o tratamento de “bebidas aromatizadas sem 
álcool, vinho sem álcool, concentrado de chá líquido”, com uma quantidade máxima 
adicionada de 250 mg/kg, com a condição de que no alimento não se encontrem 
presentes resíduos detectáveis do mesmo antiséptico. 
 
A aprovação do citado regulamento introduz portanto (em princípio), a possibilidade de 
utilizar o Dmdc, no âmbito comunitário, também para o tratamento dos vinhos. A 
promulgação recente da normativa CE n º643 de 27 de Abril de 2006 fixou, em 
seguimento da anterior, os limites e condições a “determinar” às quais estava 
subordinada a possibilidade de utilização no vinho do aditivo em questão. Uma vez 
resolvida a incerteza pelo que se refere aos tempos e ao modo da efectiva 
possibilidade de utilização prática, no âmbito CE, do Dmdc nos vinhos, torna-se de 
extremo interesse examinar os diferentes aspectos deste tema.  
 
Ou seja, isto significa aprofundar, por um lado, os conhecimentos sobre o composto, 
como tal, considerando as suas características fundamentais, e, por outro lado, 
evidenciar as modalidades particulares de utilização e de aplicação. Isto pode, de 
facto, permitir uma avaliação oportuna e precisa do balanço custos/benefícios da 
utilização eventual do dimetildicarbonato no processo produtivo da empresa. Tal 
avaliação teria de ser efectuada, dentro dos possíveis, considerando a complexidade 
das diferentes variáveis em jogo. Tendo em conta os múltiplos aspectos que são 
necessários avaliar na decisão: desde os aspectos higiéno-sanitários, às tecnologias 
relativas às instalações; desde os aspectos económicos, relacionados com os custos 
de produção, aos comerciais, relativos à imagem do produto; sem esquecer as 
reflexões que derivam das responsabilidades para com a saúde dos consumidores 
pelos possíveis efeitos a curto ou a longo prazo, quer do Dmdc quer de outros 
antisépticos que este poderá substituir total ou parcialmente.  
Por estas razões, em primeiro lugar, parece oportuno enquadrar o dimetildicarbonato 
dentro do amplo grupo dos estabilizantes utilizados em enologia. 
 
  
 

                                                 
1
 O autor faz actualmente parte do departamento técnico Laffort Oenologie Itália. 
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Estratégias para a estabilização dos vinhos: o SO2 e os seus complementos 
 
Dentro dos processos de estabilização em enologia, o dióxido de enxofre (anídrido 
sulfuroso, SO2) é a substância mais amplamente utilizada: a sua utilização é uma das 
práticas mais tradicionais e consolidadas, cujas primeiras aplicações remontam 
inclusive aos finais do século XVIII. 
A sua polivalência e as suas múltiplas acções (antiséptica, antioxidante, antioxidásica, 
protectora) fazem dele um instrumento indispensável na prática da adega. Por outro 
lado, encontra-se presente naturalmente no vinho, ao ser produzido, ainda que em 
pequenas quantidades, pelo metabolismo natural das leveduras. 
No entanto, se for utilizado em doses demasiado elevadas, interfere de forma 
considerável com o equilíbrio organoléptico do produto, e considerações de tipo 
higieno-sanitárias, tendem a limitar, cada vez mais, o seu uso, reduzindo pouco a 
pouco as doses residuais consideradas aceitáveis. Recentemente foi inclusive posta 
em causa a possibilidade da sua utilização.   
Por estes motivos, há já bastante tempo que uma grande variedade de processos e de 
substâncias foram ensaiados e introduzidos em enologia – utilizados habitualmente na 
indústria alimentar moderna – com o objectivo de serem associados ao anídrido 
sulfuroso e também de explicarem algumas das suas acções.   
Numerosos compostos que exercem uma acção antibiótica e antiséptica foram 
submetidos a provas para a sua utilização; entre estes encontram-se os carbonatos 
orgânicos. A introdução e a utilização do dicarbonato de dietilo (autorizada durante 
algum tempo na Alemanha e nos Estados Unidos), dotado de uma potente actividade 
fungicida, remontam aos finais dos anos sessenta.  
Este composto – utilizado para a estabilização microbiológica final a frio no momento 
do engarrafamento – desaparece rapidamente depois de actuar, hidrolisando-se 
segundo uma reacção principal que conduz à formação de etanol e de anídrido 
carbónico, substâncias presentes naturalmente no vinho. 
Infelizmente, descobriu-se que outras vias de decomposição podiam dar lugar, em 
presença de etanol, à formação de carbonato de etilo (composto organoléptico activo 
caracterizado por um aroma frutado) e de uretanos, reconhecidos como sendo tóxicos 
e cancerígenos. Por estes motivos, o tratamento com dicarbonato de dietilo foi proibido 
– nos países onde era autorizado – a partir de 1972. 
Depois deste compasso de espera, a utilização do dimetildicarbonato foi proposta, 
estudada e por último introduzida a sua utilização para a estabilização microbiológica 
dos vinhos durante o engarrafamento.   
 
O dimetildicarbonato: características químico-físicas  
 
O dimetildicarbonato (Dmdc, ester dimetilico do ácido dicarbónico, dimetilo 
pirocarbonato, E 242), peso molecular 134,09 – fórmula bruta C4H605 – está 
representado pela fórmula de estrutura seguidamente apresentada:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À pressão atmosférica e à temperatura de 20ºC aparece líquido, incolor, com um 
ligeiro odor pungente. Não muito volátil (pressão de vapor 0,07 KPa a 20ºC), massa 
volúmica 1,25 g/cm3, ponto de solidificação 17ºC, caracteriza-se por uma tendência ao 

  O 

CH3-O-C 

  O 

CH3-O-C 

  O 
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sub-arrefecimento (overcooling); à pressão normal entra em ebulição a 82ºC. 
Inflamável, ponto de inflamação (flash point) 85ºC, é irritante o contacto com a pele 
para o homem, moderadamente tóxico por ingestão e muito tóxico quando inalado. 
  
 

Cinéticas de degradação e actividade 
 
Ao entrar em contacto com o vinho, o Dmdc hidrolisa-se rapidamente (entre 5 a 7 
horas, dependendo da temperatura) segundo uma reacção principal que leva à 
formação de 2 moles de metanol e 2 moles de anídrido carbónico por cada mol de 
dimetildicarbonato introduzido, segundo o esquema: 
 
CH3-O-CO-O-CO-O-CH3 + H2O = 2 CH3OH + 2 CO2 
 

Outras reacções secundárias possíveis no processo de degradação do Dmdc – muito 
menos favorecido pelos factores composição e pH do vinho – poderiam ser as 
seguintes: 

DMDC + R-OH ---> metiletilcarbonato 

DMDC + NH3 ---> metilcarbamato  

DMDC + Aminoácido ---> derivado metoxicarboxilico 

 

De um ponto de vista puramente quantitativo, as reacções citadas conduzem à 
formação de quantidades consideráveis de produto só no caso do metiletilcarbonato: 
este composto, considerando as quantidades em jogo, não deu lugar, durante os 
testes realizados, a efeitos negativos de nenhum tipo. 
Quanto ao metilcarbamato e aos derivados metoxicarboxilicos, os níveis encontram-
se, nas provas realizadas até agora, abaixo do limite de detecção.  
A acção antimicrobiana de largo espectro do Dmdc sobre as leveduras, alguns fungos 
e bactérias, é devida à actividade da substância como tal, antes da hidrólise. 
Tal poder antiséptico está fortemente relacionado com a reactividade do 
dimetildicarbonato com as proteínas, o que sugere uma actividade sobre os 
microrganismos por inactivação enzimática. 
Um dos mecanismos propostos sugere uma acção de metoxicarboxilação por reacção 
da histidina sobre o gliceraldeído-3-fosfato-desidrogenase e sobre o álcool 
desidrogenase. 
 
Avaliação da concentração em metanol após o tratamento  
 
Dada a reacção de hidrólise que implica a adição do Dmdc num substrato aquoso, um 
aspecto importante, que deve ser considerado com atenção, é certamente o relativo 
ao resíduo de metanol induzido pelo tratamento com dimetildicarbonato, tendo em 
conta a toxicidade do álcool metílico e os limites legais em vigor. 
Em termos de peso, as quantidades de álcool metílico produzidas por hidrólise são de 
aproximadamente 47,8 g de metanol por cada 100 g de Dmdc utilizado: com a dose 
máxima legal de dimetildicarbonato no vinho de 200mg/l o metanol contido no produto 
tratado aumenta 95,6mg/l (cerca de 0,121ml/l). 
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[Segundo as novas normas do OIV, os limites máximos de álcool metílico, para os 
vinhos destinados a comercialização, são de 250 mg/l para os vinhos brancos e 400 
mg/l para os tintos]  
Dos dados expostos deduz-se que o tratamento com Dmdc, nas doses médias 
tecnológicas indicadas (100-150 mg/l), deve ser doseado e aplicado com grande 
atenção, de forma a não dar lugar a níveis totais de metanol que possam superar os 
limites estabelecidos pelas normativas vigentes. 
Como exemplo na tab.1, citam-se as quantidades teóricas do álcool metílico 
produzidas por hidrólise em função da dose de Dmdc utilizada no vinho.  
 
 
 

Doses DMDC  
Metanol que resulta da 

hidrólise 
(mg/L) (mg/L)  (mL/L) 

50 23,90 0,030 
65 31,07 0,039 
80 38,24 0,048 
95 45,41 0,057 
110 52,58 0,066 
125 59,75 0,076 
140 66,92 0,085 
155 74,09 0,094 
170 81,26 0,103 
185 88,43 0,112 
200 95,60 0,121 

 
 

Tab.1: Quantidades teóricas de álcool metílico que resultam da hidrólise em função da dose de 
DMDC utilizada. 

É necessário especificar que as quantidades de metanol calculadas, resultantes da 
adição de Dmdc, devem ser somadas, na prática, às presentes naturalmente no vinho 
antes do tratamento. O total obtido, referente ao grau total de álcool do vinho para 
comercialização, tem de ser considerado em relação ao limite definido pela norma 
citada como referência.  

Análise da eficácia, condições de aplicação, precauções para a sua utilização 
 
O recente Regulamento CE nº 643 de 27 de Abril de 2006 definiu, precisamente, 
normas e limites de utilização do dimetildicarbonato para os vinhos, que são 
seguidamente resumidas: 
   

a) Quantidade máxima estabelecida de 200 mg/l; ausência de resíduos da 
substância tanto no produto como nos vinhos colocados no mercado.   

b) O dimetildicarbonato pode ser adicionado ao vinho com o objectivo de 
garantir a estabilização microbiológica do vinho em garrafa que contenha 
açucares fermentisíveis.   

c)  A adição deve ser efectuada um pouco antes do engarrafamento. 
d)  O tratamento pode apenas ser aplicado a vinhos que apresentem uma 

concentração de açúcares igual ou superior a 5 g/l. 
e) O produto utilizado deve respeitar os requisitos de pureza estabelecidos 

pela directiva 96/77/CE. 
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f) O tratamento deve ser indicado no registo previsto no artigo 70, parágrafo 
2, do regulamento (CE) n.1493/1999. 

 
Uma vez expostos os aspectos estritamente legislativos, é necessário mencionar que 
muitas experiências, efectuadas por diferentes autores, demonstraram há já algum 
tempo a eficácia esterilizante do Dmdc, inclusive em concentrações muito baixas, no 
que se refere às leveduras e a bactérias. Existe uma acção de sinergia com o anídrido 
sulfuroso, particularmente nos vinhos, mesmo em presença de um nível de SO2 livre 
de 20-25 mg/l  
Na hora de planificar a utilização do dimetildicarbonato, existem algumas precauções 
fundamentalmente importantes que são necessárias ter em conta no que respeita à 
segurança dos operadores e para obter a eficácia máxima de utilização: 
 

1- O Dmdc deve ser adicionado mediante um dispositivo de dosagem adaptado 
que permita uma incorporação homogénea e proporcional ao fluxo do produto 
a tratar. Este dispositivo deve resistir à corrosão provocada pelo Dmdc em 
estado puro, estar dotado de um depósito de armazenamento, de um bico e de 
um sistema de injecção, munido de um sistema de aquecimento específico 
para evitar a congelação, assim como de um mecanismo de ventilação 
incorporado e da possibilidade de controlar o seu funcionamento.  

 
2- Face à perigosidade do produto, sobretudo no estado gasoso, e antes que o 

líquido sofra uma hidrólise, para a aplicação do dimetildicarbonato é necessário 
prevenir um grupo de operadores no engarrafamento devidamente preparados 
e equipados, capazes de pôr em prática, rápida e eficazmente, os 
procedimentos de emergência e saneamento ambiental necessários em caso 
de acidente (por exemplo, avaria no sistema de dosagem com disseminação 
de Dmdc no ambiente de trabalho). 

 
3- Devido à sua toxicidade para o homem no estado de substância (antes da 

hidrólise) é necessário respeitar escrupulosamente o intervalo de segurança de 
5-7 horas depois do acondicionamento (as temperaturas baixas aumentam os 
tempos de hidrólise), dentro do qual o produto engarrafado, tratado com Dmdc, 
não deve ser, de forma alguma, consumido nem submetido a análise 
organoléptica. 

     
4- Considerando a velocidade de hidrólise do dimetildicarbonato em substâncias 

não activas do ponto de vista microbiológico e sujeitas a limitações por serem 
potencialmente tóxicas, a sua utilização deve ser considerada racional somente 
para a estabilização microbiológica final, no momento em que o vinho é 
acondicionado para ser consumido. 

 
5- Para além de uma distribuição homogénea do dimetildicarbonato na bebida é 

conveniente que todas as partes da garrafa [ou de outro recipiente] – rolha e 
headspace – sejam postas em contacto, depois de colocado o vedante, com o 
produto tratado com Dmdc ainda activo, com a finalidade de garantir uma 
esterilização completa. Os recipientes, depois do enchimento, devem ser 
agitados várias vezes.   

 
6- Para obter a estabilização microbiológica desejada, os requisitos prévios 

fundamentais são: 
a. Uma redução máxima da carga microbiana, implementando protocolos 

adaptados, antes do tratamento com dimetildicarbonato, com o 
objectivo de evitar uma hidrólise demasiado rápida, que induz uma 
perda de eficácia na acção do Dmdc.  
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Se os protocolos anteriormente mencionados implicarem temperaturas 
elevadas (por ex. flash-pasteurização) é necessário baixar a 
temperatura do produto para valores abaixo dos 20ºC antes da adição 
de Dmdc. 

b. As baixas temperaturas durante o engarrafamento reforçam a eficácia 
do dimetildicarbonato, atrasando a hidrólise e prolongando 
consequentemente os tempos de acção; por outro lado, devemos evitar 
todos os tratamentos pós engarrafamento que provoquem um aumento 
da temperatura, acelerando a hidrólise do dimetildicarbonato e 
diminuindo o seu tempo de actividade. 

c. A aplicação das boas práticas de higiene em geral e a implementação 
de protocolos de higienização eficazes das instalações de 
acondicionamento garantem a obtenção constante de resultados 
óptimos.    

 
Controlo da dosagem à posteriori 
 
Para o controlo, da dose adicionada à posteriori, durante o engarrafamento podemos 
utilizar dois diferentes métodos de análise: o primeiro consiste em medir o nível do 
aumento de metanol no produto devido à adição de Dmdc; o segundo consiste em 
medir a taxa dos níveis de etilmetilcarbonato que derivam da mesma adição. 
 
Conclusão 
 
Considerando o conteúdo do artigo exposto, é possível traçar um balanço sintético 
relativo à introdução do Dmdc na fase de estabilização final dos vinhos durante o 
engarrafamento. 

• Dadas as características do dimetildicarbonato em relação ao seu 
comportamento geral, reactividade, tempo de hidrólise e cinética de acção, é 
evidente que o efeito esterilizante exercido termina 5-7 horas depois da 
introdução no produto a tratar e que, portanto, a sua utilização limita-se à 
estabilização microbiológica final durante o engarrafamento.    

• Nesta óptica de utilização, o Dmdc é actualmente classificado nos Estados 
Unidos pela FDA (Food and Drug Administration) como “direct secondary food 
additive”, “coadjuvante de processo”, e, como tal, não é necessário que seja 
mencionada a sua utilização na etiqueta. 

• Pelas suas modalidades de acção, características, problemáticas de aplicação 
e os seus elevados custos de utilização, este utiliza-se normalmente em 
empresas cujo volume de produção é elevado. 

 
• Se for utilizado seguindo as regras de higiene, é um antimicrobiano muito 

eficaz, mesmo utilizado em doses relativamente baixas. 
Resíduos de tratamento: 

• O metanol libertado em quantidades constantes e proporcionais à adição, pode 
actuar dentro dos limites legais; 

• O anidrido carbónico não representa um problema do ponto de vista sanitário; 
• O metiletilcarbonato, nas quantidades referidas, não mostrou, durante os testes 

realizados, nenhum tipo de efeito negativo; 
• Os níveis de metilcarbamato e de derivados metoxicarboxilicos, situam-se 

abaixo do limiar de detecção nas provas até ao momento efectuadas. 
  

O Dmdc não altera o perfil visual e organoléptico do produto tratado. 
O dimetildicarbonato deve ser distribuído de forma homogénea e precisa no produto 
durante a fase final do acondicionamento; é necessário um dispositivo complexo, de 
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alta precisão para a dosagem, que requer uma manutenção constante e meticulosa, 
com um custo bastante elevado (aproximadamente 50.000€). 
É necessário definir com grande precisão a dose de Dmdc para cada produto, que 
dependerá dos níveis de álcool metílico presentes no mesmo. 
A utilização do dimetildicarbonato requer a adopção de precauções necessárias para a 
manipulação de um produto químico tóxico por inalação. 
A equipa responsável pela aplicação do produto deve ter formação adequada, 
exigindo planos de segurança, procedimentos de emergência e de saneamento 
ambiental adequados que serão adoptados imediatamente em caso de acidente. 
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