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AGROVIN foi fundada em 1960 para fornecer 
produtos destinados à elaboração de vinhos. 
No seu início só operou na zona de Castilla La 
Mancha, desde Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), localidade onde atualmente mantém a 
sua sede central.

A partir de 1965, a empresa começou um 
processo de expansão por Espanha que a 
levou a abrir delegações nas principais regiões 
vinícolas. Atualmente conta com delegações 
em: León, La Rioja, Andalucía, Cataluña y 
Extremadura. A partir de 2005, AGROVIN 
deu o salto para o estrangeiro abrindo sedes 
em França, Portugal, Roménia e recentemente 
em Itália. Além disso, a empresa opera noutros 
países como Chile, Argentina, Brasil, África 
do Sul, Bulgária e China através de agentes e 
distribuidores. Hoje mantém uma presença 
ativa em mais de 10 países. 

Paralelamente à abertura das novas sedes 
e delegações no estrangeiro, a sede central 
de Alcázar de San Juan foi ampliando e 
modernizando as suas instalações. Atualmente, 
conta com 1.800 m² de escritórios, mais de 15.000 
m² de armazéns, diversas fábricas de produtos 
e laboratórios com mais de 300 m² dedicados à 
consultoria técnica, investigação e inovação.
Até 1985, AGROVIN dedicou-se quase 

exclusivamente ao sector do vinho. Foi a partir 
desse ano que começou a sua diversificação 
para outros sectores como o da cerveja, os 
azeites, as águas minerais e a química básica.

Nos dias de hoje, a empresa conta com uma 
importante gama de produtos e máquinas, 
assim como com uma equipa humana e 
experiência suficiente para oferecer soluções, 
equipamentos e serviços para a maioria dos 
processos das indústrias antes mencionadas. 
Igualmente, nos últimos anos, AGROVIN 
acelerou o seu ritmo de inovações e ampliou 
o seu departamento técnico e de I+D, 
contribuindo assim para a necessária evolução 
do sector enológico.

Comprometidos com a Enologia

AGROVIN foi a primeira empresa do seu sector a conseguir a 
homologação em normas de qualidade em Espanha. Devidamente 
actualizado, o nosso certificado ISO 9001: 2008 (AENOR) manifesta 
o nosso firme compromisso com a melhoria contínua na qualidade 
de todos os processos que compõem a nossa atividade: fabricação, 
comercialização e distribuição de produtos enológicos, químicos e 
alimentares.

No ano de 2018, mantendo uma linha constante de melhoria e com a 
finalidade de se adaptar às novas exigências do mercado, em matéria 
de Segurança Alimentar, AGROVIN obteve a certificação na FSSC 22000 
(Food Safety System Certification).
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Conservação sem alérgenos
Existem vários projectos de 

investigação que procuram 
encontrar uma alternativa à utilização 
de dióxido de enxofre no processo de 
elaboração e conservação dos vinhos. 
Actualmente o seu uso é imprescindível já 
que as suas funções são essenciais , mas 
cada vez mais se está restringindo a sua 
utilização devido aos efeitos colaterais 
que daí derivam. 

Fruto de anos de investigação, 
foi proposta a utilização de 

quitosano, como alternativa ao uso de 
dióxido de enxofre, como meio para 
diminuir drasticamente  a população 
de microorganismos. Futuramente 
aumentarão consideravelmente as 
alternativas e estas tornarão a elaboração 
de vinhos mais respeitadora.

+ info em www.agrovin.com 5



6

Atrasar o início de fermentação maloláctica graças à utilização de Microstab 
PROTECT (vinho TESTEMUNHA após 10 dias do inicio do estudo, conclui a 
fermentação maloláctica).

A nova fórmula apresenta uma eficácia elevada antimicrobiana face a 
Brettanomyces, reduzindo substancialmente ou eliminando populações desta 
levedura contaminante.

É aplicado no final da fermentação 
alcoólica para controle de carga 
microbiana, proteção de aroma e atraso 
na evolução dos vinhos.

Aspectos legais: A forma de emprego de A 
quitosana no vinho é coletada no Anexo I 
do Regulamento (CE) n. 606/2009, que foi 
modificado da seguinte forma, de acordo 
com o Regulamento (UE)nº53/ 2011.

Dose máxima legal: 80g/hl.

MODO DE UTILIZAÇÃO
1.Ressuspender 5 ou 10 vezes o seu peso 
em água ou vinho agitando suavemente.

2.Incorporar o volume total do vinho 
garantindo a uniformização. Garantir uma 
temperatura do vinho > 12oC.

3.Trasfegar aos dez dias de tratamento. 
Quando aplicado em barrica, pode 
manter-se em contacto com o vinho 
até esvaziar da mesma, nesse caso 
aconselhamos não remover o fundo.

Adequado para vinhos orgânicos

Melhora a estabilidade microbiológica e 
potencial de envelhecimento dos vinhos.
Ade

CARACTERÍSTICAS

Preparação específica, que reúne propriedades 
antimicrobianas, antioxidantes e antioxidásicas pelo que é 
apresentado como um recurso eficaz que permite diminuir 
os níveis de sulfuroso durante a elaboração dos vinhos.

•Reduz substancialmente ou elimina populações de 
Brettanomyces,  diminuindo o risco de alterações devido 
à presença desta levedura contaminante.  Diminui 
eficazmente as populações de leveduras e bactérias de 
ácido láctico. Como qualquer outro antimicrobiano, a 
redução das populações depende da carga microbiana 
inicial.

•Efeito antioxidante e protetor de oxidação. Efeito 
antioxidante natural, protege a fração aromática e limita 
o escurecimento dos vinhos.

•Inativa os catalisadores da oxidação. Reduz a atividade 
de enzimas oxidásicas, responsáveis pela oxidação dos 
fenólicos.

•Reduz o conteúdo em metais (Fe e Cu).

APLICAÇÃO

Tratamento de paragens de fermentação para evitar o 
consumo dos açúcares do mosto pelas bactérias lácticas 
(picado láctico) e diminuir os riscos de aumento de acidez 
volátil.

Conclusão de fermentação alcoólica para controlar a carga 
microbiana, proteção dos aromas e atraso da evolução dos 
vinhos.

Controlo da fermentação maloláctica (FML): atrasa ou inibe a 
fermentação maloláctica. Após a transferência, o 
desenvolvimento da fermentação maloláctica é possível após 
inoculação de bactérias lácticas.

»Atraso da FML após a fermentação alcoólica na elaboração 
de vinhos tintos, permitindo o trabalho com 
micro-oxigenação.

»Inibição da fermentação maloláctica na elaboração de 
vinhos brancos e tintos jovens, com o objetivo de preservar 
a acidez. 

Estabilidade microbiológica da população bacteriana em 
vinhos tintos após a fermentação maloláctica, reduzindo a 
dose de SO2 utilizada durante a conservação do vinho.

Envelhecimento em borras e vinho acabado. Para controlo da 
carga microbiana, proteção dos aromas e atraso da evolução 
dos vinhos.

Clarificação de mostos e vinhos. 

Redução do conteúdo em metais (Fe e Cu).

Estabilizantes Ficha técnica
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TESTEMUNHA MICROSTAB PROTECT

(ufc/100 ml)

Imagem 1.- Efeito face a levaduras Brettanomyces  de  
tratamento com Microstab PROTECT (dose 20 g/hl) após 10  dias 
de contacto, em vinho tinto (% v/v 14,35, pH 3,71, SO2 livre 3 
mg/l, SO2 total 39 mg/l, gluc+fruc 0,48 g/l).

Imagem 2.-Evolução do conteúdo em ácido málico (g/l) de 
tratamento com Microstab PROTECT (dose 20 g/hl) após 17 dias de 
contacto, sobre vinho tinto , % v/v 14,63, pH 3,71, SO2 livre 0 mg/l, 
SO2 total 2 mg/l, ácido málico 2,31 g/l, ácido láctico 0,23 g/l).

A nova fórmula apresenta uma eficácia elevada antimicrobiana 
face a Brettanomyces, reduzindo substancialmente ou 
eliminando populações desta levedura contaminante.

Atrasar o início de fermentação maloláctica graças à utilização de 
Microstab PROTECT (vinho TESTEMUNHA após 10 dias do inicio 
do estudo, conclui a fermentação maloláctica).
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Começo 10 dias 17 dias

Melhora a estabilidade microbiológica e 
potencial de envelhecimento dos vinhos.
Ade

CARACTERÍSTICAS

Preparação específica, que reúne propriedades 
antimicrobianas, antioxidantes e antioxidásicas pelo que é 
apresentado como um recurso eficaz que permite diminuir 
os níveis de sulfuroso durante a elaboração dos vinhos.

•Reduz substancialmente ou elimina populações de 
Brettanomyces,  diminuindo o risco de alterações devido 
à presença desta levedura contaminante.  Diminui 
eficazmente as populações de leveduras e bactérias de 
ácido láctico. Como qualquer outro antimicrobiano, a 
redução das populações depende da carga microbiana 
inicial.

•Efeito antioxidante e protetor de oxidação. Efeito 
antioxidante natural, protege a fração aromática e limita 
o escurecimento dos vinhos.

•Inativa os catalisadores da oxidação. Reduz a atividade 
de enzimas oxidásicas, responsáveis pela oxidação dos 
fenólicos.

•Reduz o conteúdo em metais (Fe e Cu).

APLICAÇÃO

Tratamento de paragens de fermentação para evitar o 
consumo dos açúcares do mosto pelas bactérias lácticas 
(picado láctico) e diminuir os riscos de aumento de acidez 
volátil.

Conclusão de fermentação alcoólica para controlar a carga 
microbiana, proteção dos aromas e atraso da evolução dos 
vinhos.

Controlo da fermentação maloláctica (FML): atrasa ou inibe a 
fermentação maloláctica. Após a transferência, o 
desenvolvimento da fermentação maloláctica é possível após 
inoculação de bactérias lácticas.

»Atraso da FML após a fermentação alcoólica na elaboração 
de vinhos tintos, permitindo o trabalho com 
micro-oxigenação.

»Inibição da fermentação maloláctica na elaboração de 
vinhos brancos e tintos jovens, com o objetivo de preservar 
a acidez. 

Estabilidade microbiológica da população bacteriana em 
vinhos tintos após a fermentação maloláctica, reduzindo a 
dose de SO2 utilizada durante a conservação do vinho.

Envelhecimento em borras e vinho acabado. Para controlo da 
carga microbiana, proteção dos aromas e atraso da evolução 
dos vinhos.

Clarificação de mostos e vinhos. 

Redução do conteúdo em metais (Fe e Cu).

Estabilizantes Ficha técnica

1/2
AGROVIN.S.A Avda. de los vinos, S/N - P.I Alces - 13.600 Alcázar de San Juan ( Ciudad Real ) Tel: +34 926 55 02 00 - Fax: +34 926 54 62 54   www.agrovin.com 

1.0E+04

1.0E+05

1.0E+06

1.0E+00

1.0E+01

1.0E+02

1.0E+03

TESTEMUNHA MICROSTAB PROTECT

(ufc/100 ml)

Imagem 1.- Efeito face a levaduras Brettanomyces  de  
tratamento com Microstab PROTECT (dose 20 g/hl) após 10  dias 
de contacto, em vinho tinto (% v/v 14,35, pH 3,71, SO2 livre 3 
mg/l, SO2 total 39 mg/l, gluc+fruc 0,48 g/l).

Imagem 2.-Evolução do conteúdo em ácido málico (g/l) de 
tratamento com Microstab PROTECT (dose 20 g/hl) após 17 dias de 
contacto, sobre vinho tinto , % v/v 14,63, pH 3,71, SO2 livre 0 mg/l, 
SO2 total 2 mg/l, ácido málico 2,31 g/l, ácido láctico 0,23 g/l).

A nova fórmula apresenta uma eficácia elevada antimicrobiana 
face a Brettanomyces, reduzindo substancialmente ou 
eliminando populações desta levedura contaminante.

Atrasar o início de fermentação maloláctica graças à utilização de 
Microstab PROTECT (vinho TESTEMUNHA após 10 dias do inicio 
do estudo, conclui a fermentação maloláctica).

(g/l)

0,5

0

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Começo 10 dias 17 dias

+ info em www.agrovin.com6

Melhora a estabilidade microbiológica e potencial de envelhecimento dos vinhos.

A alternativa natural para elaborações 
com menos sulfuroso.

•Preparação específica, que reúne propriedades antimicrobianas, antioxidantes 
e antioxidásicas pelo que é apresentado como um recurso eficaz que permite 
diminuir os níveis de sulfuroso durante a elaboração dos vinhos.

•Reduz substancialmente ou elimina populações de Brettanomyces, diminuindo 
o risco de alterações devido à presença desta levedura contaminante. Diminui 
eficazmente as populações de leveduras e bactérias de ácido láctico. Como 
qualquer outro antimicrobiano, a redução das populações depende da carga 
microbiana inicial.

•Efeito antioxidante e protetor de oxidação. Efeito antioxidante natural, protege a 
fração aromática e limita o escurecimento dos vinhos.

•Inativa os catalisadores da oxidação. Reduz a atividade de enzimas oxidásicas, 
responsáveis pela oxidação dos fenólicos.

•Reduz o conteúdo em metais (Fe e Cu).

COMO FUNCIONA?
Tratamento de paragens de fermentação para evitar o consumo dos açúcares do 
mosto pelas bactérias lácticas (picado láctico) e diminuir os riscos de aumento 
de acidez volátil.

Conclusão de fermentação alcoólica para controlar a carga microbiana, proteção 
dos aromas e atraso da evolução dos vinhos.

Controlo da fermentação maloláctica (FML): atrasa ou inibe a fermentação 
maloláctica. Após a transferência, o desenvolvimento da fermentação maloláctica 
é possível após inoculação de bactérias lácticas.

Estabilidade microbiológica da população bacteriana em vinhos tintos após a 
fermentação maloláctica, reduzindo a dose de SO2 utilizada durante a conservação 
do vinho.

Imagem 1.- Efeito face a levaduras 
Brettanomyces de tratamento com 
Microstab PROTECT (dose 20 g/hl) 
após 10 dias de contacto, em vinho 
tinto (% v/v 14,35, pH 3,71, SO2 livre 3
mg/l, SO2 total 39 mg/l, gluc+fruc 
0,48 g/l).

Imagem 2.- Evolução do conteúdo 
em ácido málico (g/l) de tratamento 
com Microstab PROTECT (dose 20 g/
hl) após 17 dias de contacto, sobre 
vinho tinto , % v/v 14,63, pH 3,71, 
SO2 livre 0 mg/l, SO2 total 2 mg/l, 
ácido málico 2,31 g/l, ácido láctico 
0,23 g/l).
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Trata-se de uma segunda geração de leveduras inativas especialmente 
enriquecidas de maneira natural em glutatião. 

A sua utilização é adequada em qualquer tipo de vinho, especialmente na 
produção de vinhos brancos procedentes de variedades bastante oxidativas, 
ricas em tióis voláteis (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo)

A sua elevada capacidade antioxidante permite diminuir os níveis de SO2 durante 
a elaboração. Especialmente indicado na elaboração de vinhos sem sulfitos.

Superbouquet EVOLUTION é o resultado do Projecto de Investigação VINNOSO2 
(INNPACTO IPT 2012-0967-060000) que tem como objetivo diminuir os níveis de 
SO2 durante a elaboração.

 Aplicado em estágio sobre borras finas e /ou vinho terminado permite:

↘Proteger a cor: Limita o acastanhamento dos vinhos. 

↘Proteger o aroma: Ajuda a preservar a fração aromática dos vinhos. 

Para elaboração de vinhos con baixos níveis de SO2 ou sem sulfitos recomenda-se 
realizar o controlo do oxigénio dissolvido assim como controlo microbiológico de 
maneira regular.

Doses: Estágio sobre borras finas -vinho terminado     10-20 g/hl

SuperBouquet EVOLUTION
Efeito antioxidante para a proteção dos aromas e atraso da 
evolução dos vinhos.

QUALIDADE 
GERAL

EQUILÍBRIO 
GUSTATIVO

QUALIDADE 
GUSTATIVA

PERFIL FASE 
OLFATIVA

AROMAS 
NEGATIVOS

AROMAS 
POSITIVOS

QUALIDADE 
VISUAL

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Perfil organolético de um vinho branco da vindima de 2016, com 
e sem aplicação de Superbouquet Evolution, após três meses de 
finalizada a fermentação alcoólica. Casta Airén; 11,51 % vol; pH 
3,40; AT 5,23 g/l;SO2 livre 4 mg/l; SO2 Total 46 mg/l.

Frescura e intensidade aromática em vinhos brancos.

Objetivo  Frescura.

↘Restabelece a juventude de vinhos brancos e rosés, dotando-os de grande 
frescura e maior intensidade aromática.

↘Recupera as matizes de tipo cítrico, limão, toranja ou matizes de erva fresca e 
notas tiólicas, em função da variedade de uva.

↘Incremento do perfil aromático do vinho.

Efeito  Antioxidante.
↘Elevada capacidade antioxidante sem sensação de amargor ou aspereza, graças 
ao seu elevado conteúdo em tanino de uva. 

↘Elimina notas oxidadas e de fruta demasiado madura, melhorando a evolução 
do vinho.

↘Protege da evolução de cor e aroma.

↘Ajuda a limitar a adição de sulfuroso em vinhos brancos.

↘Diminui ou elimina aromas a redução.

Estrutura.
↘Aporte de estrutura com uma sensação suave e doce.

↘Proporciona ao vinho estrutura de forma integrada e equilibrada.

Tanicol  BLANC EXCELLENCE
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Polissacarídeos e polifenóis 
são a fechadura e a chave do 

corpo do vinho. O equilíbrio adequado 
entre antocianas e tanino resulta 
num melhoramento da evolução da 
cor mas também na estrutura dos 
vinhos.  Aumentando o conteúdo de 
polissacarídeos e manoproteinas, 
contribuímos para as sensações de corpo 
e volume em boca. Ao interacionar com 
os compostos fenólicos nos vinhos tintos, 
a sensação de adstringência e amargor 
da fração tânica diminuem. Juntos, 
polissacarídeos e taninos aumentam a 
percepção aromática, prolongando o sabor 
e contribui para a estabilidade do vinho.

Melhoramento 
sensorial dos vinhos
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São todos produtos naturais
derivados de leveduras

Levedura inativa
(18-22% polissacarídeos)

Parede celular de levedura
(48-53% polissacarídeos

20-22% manoproteína solúvel)

Manoproteína pura
(85-95% manoproteína solúvel)

Melhoramento sensorial dos vinhos.
Polissacarídeos e manoproteinas.

Conferem estabilidade: tartárica (bloqueiam as reações de cristalização), proteica 
e de matéria corante (interação com taninos e proteínas).

Melhoram a percepção organolética: contribuem no melhoramento das 
sensações de corpo e volume em boca, diminuindo a adstringência e aumentando 
a sua persistência e equilíbrio. Estabilizam a fração aromática, e prolongam a sua 
percepção.

Em vinho terminado, juntando às próprias borras finas de fermentação, se se 
desejar aumentar a participação destas moléculas nas sensações sápidas do 
vinho.

Substituindo as borras de fermentação, naqueles casos em que estas não têm a 
qualidade sensorial ou microbiológica necessária (aromas de redução, elevada 
acidez volátil, de uva do final da vindima, de paragens de fermentação, vindimas 
pouco sãs, ...).

Preparando o engarrafamento dos vinhos, quando se requer um aumento de 
estrutura e corpo, limar certa adstringência tânica ou atenuar o impacto excessivo 
da madeira.

Durante a segunda fermentação na garrafa, ao aumentar o volume de borras, 
diminui o tempo de estagio sobre estas, aumentando as sensações de volume 
em boca, a intensidade aromática característica e contribui para uma maior 
persistência da espuma.

Efeitos no vinho

Aplicações

PROVA: Arredonda os taninos agressivos incrementando as sensações de 
corpo e volume em boca.Incrementa a persistência e estabilidade dos aromas.

Composição: Levedura autolisada enriquecida em polissacarídeos (18-22%).

↘Acelera o estágio em borras finas.

↘Substitui ou complementa as borras endógenas do vinho, tanto em aspetos 
aromáticos como gustativos.

SuperBouquet
Incrementa o conteúdo de polissacarídeos dos vinhos.

MP

SB

SBCUP

SB
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Paredes celulares
de leveduras

PROVA: Incrementa as sensações gustativas de volume e corpo. Diminuição 
da adstringência e amargor. Restabelece o equilíbrio ácido. Estabilidade cromática. 

Composição: Paredes celulares de levedura ricas em polissacarídeos (48-53%), 
dos quais 20-22% são manoproteínas solúveis.

↘Rápida cedência de manoproteínas e polissacarídeos.

↘Pela sua riqueza em lípidos e esteróis é muito recomendável em fermentações 
redutoras.

↘Evita o aporte de aromas a levedura.

SuperBouquet MN
Incrementa o conteúdo de polissacárideos e manoproteínas. 
Efeito rápido.

PROVA: Devido à intervenção organolética das manoproteínas, aporta 
carácter untuoso e volume em boca. Melhora o equilíbrio ácido e tânico do vinho.

Composição: Preparação purificada de manoproteínas (85-95%).

↘Aporte imediato de sensações de volume e estrutura em boca.

↘Melhora a estabilidade proteica e tartárica.

MannoPLUS
Incremento de volume em boca. Efeito imediato. 
Manoproteínas purificadas

AFINAMENTO DO VINHO // MELHORAMENTO SENSORIAL

Evolução do perfil aromático do vinho pela aplicação de 
preparados à base de polissacaridos e manoproteínas.

Velocidade de cedência de compostos sápidos, 
aporte de volume e influência na estabilidade.

Ce
dên

cia de aromas. Complexidade aromática             m
m

m
m

m
m

Velocidade de atuação. Estabilidade TH2/prot/cor.
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Estrutura tânica e complexidade.

O tanino de película encontra-se de forma livre nos vacúolos celulares e associado 
aos polissacarídeos das membranas celulares. São taninos pouco adstringentes, 
suaves e aromáticos. Contribuem para o incremento do aroma e estrutura. Perfil 
suave e aveludado que aporta sensação de redondez na boca. Elevada aptidão 
para incrementar complexidade em afinamento de vinhos.

O tanino de grainha encontra-se na membrana externa, por debaixo da epiderme, 
e na membrana interna que rodeia o albúmen. São taninos mais reativos, com 
capacidade para a estabilização da cor, potenciam a estrutura e melhoram a 
evolução do vinho.

A uva fonte de taninos

Que acrescentam
os taninos ao vinho?

Protegem contra a oxidação.

Limitam a ação de enzimas oxidásicas 
(Lacasa, Botrytis).

Ajudam na estabilização proteica 
e na clarificação.

Protegem e estabilizam a cor.

Melhoram a estrutura.

Incrementam o equilíbrio e a 
complexidade aromática.

Eliminam caracteres reduzidos.

             PELÍCULAS
Antocianas, flavonóis, flavonóis

estilbenos e taninos condensados

             GRAINHAS
Flavonóis e taninos condensados

DESENCUBA MICROOXIGENAÇÃO ESTÁGIO

ANTES DO 
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F2Sulfato
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Acentua  as 
sensações de corpo 
e volume em boca.

 
Aporte de estrutura 

e corpo sem 
adstringência nem 

amargor.

100% tanino de 
grainha.

Proteção do 
potencial fenólico 

e antioxidante.

Aporte de robustez 
e estrutura.

Estabilidade de cor.

Tanino de grainha 
de uva e carvalho 

francês.

Perfil de carácter 
varietal.

Estrutura tânica 
sem amargor nem 

adstringência.

Capacidade 
antioxidante.

Tanino de película 
de uva e carvalho 

francês.

Complexidade 
aromática, potencia 
caracteres varietais.

Aporte de fruta 
fresca.

100% tanino de 
película de uva.

Aromas e 
estabilidade de cor.
Tanino de película, 

polissacarídeos 
vegetais.

↘Intensifica o potencial de fruta dos vinhos.

↘Complexidade aromática: potencia os caracteres de fruta vermelha e roxa (cereja, 
morango, ameixa, mirtilo), acentuando a tipicidade varietal dos vinhos tintos. 

↘Na desencuba matiza e define as características varietais.

↘Aplicado aos vinhos em estágio ou no pré-engarrafamento, realça os 
descritores de fruta vermelha e roxa (cereja, morango, ameixa, mirtilo).

Estabilidade de Cor.
↘Incrementa o conteúdo de tanino condensado procedente de uva favorecendo 
uma equilibrada proporção de antocianas e taninos.

↘Elevado efeito sobre a estabilidade de cor devido à sua elevada reatividade e       
capacidade de combinação com antocianas.

↘A mistura de tanino condensado e tanino elágico favorece a estabilidade de cor 
e uma melhor evolução no tempo.

↘Incremento da intensidade corante e do potencial de evolução.

Aumento de Estrutura.
↘Proporciona ao vinho estrutura de forma integrada e equilibrada.

↘Aporte de estrutura com uma sensação suave e doce.

↘Excelente integração no equilibrio do vinho.

↘Pule as notas amargas e verdes procedentes de uma deficiente maturação fenólica.

↘Acentua as sensações de corpo e volume em boca potenciando a frescura e 
respeitando os caracteres varietais.

Acentua os registos frutados.Objetivo Fruta.

O tanino de uva, tanto de grainha com de película, integra-
se na perfeição na matriz do vinho, completando de forma 
extraordinária os seus atributos naturais. As preparações 
à base de tanino de uva dissolvem-se facilmente em meio 
aquoso e/ou meio vínico garantindo o aproveitamento total 
da dose utilizada.

Ajuda a reduzir
a sensação de
adstringência
e amargura

Tanicol RED VINTAGE
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Frescura e intensidade aromática em vinhos brancos.

Objetivo  Frescura.

↘Restabelece a juventude de vinhos brancos e rosés, dotando-os de grande 
frescura e maior intensidade aromática.

↘Recupera as matizes de tipo cítrico, limão, toranja ou matizes de erva fresca e 
notas tiólicas, em função da variedade de uva.

↘Incremento do perfil aromático do vinho.

Efeito  Antioxidante.
↘Elevada capacidade antioxidante sem sensação de amargor ou aspereza, graças 
ao seu elevado conteúdo em tanino de uva. 

↘Elimina notas oxidadas e de fruta demasiado madura, melhorando a evolução 
do vinho.

↘Protege da evolução de cor e aroma.

↘Ajuda a limitar a adição de sulfuroso em vinhos brancos.

↘Diminui ou elimina aromas a redução.

Estrutura.
↘Aporte de estrutura com uma sensação suave e doce.

↘Proporciona ao vinho estrutura de forma integrada e equilibrada.

Estrutura.
↘Melhora a estrutura e a persistência 
dos vinhos.

↘Reforço de tanino no estágio dos 
vinhos.

↘Proporciona as características de 
estrutura e doçura próprias de barricas 
de Carvalho.

Aroma
↘Aporta complexidade aromática em 
nariz, cedência de tanino idêntico à 
barrica.

↘Equilibra o potencial redox do vinho, 
protegendo os vinhos dos fenómenos 
oxidativos o que produz uma maior 
intensidade aromática.

↘Diminui ou elimina os aromas 
a redução, garantindo uma maior 
frescura aromática.

Estabilização de cor
↘Favorece a polimerização antociana-
tanino condensado

↘Regula os fenómenos oxidação-
redução, diminuindo a oxidação de 
antocianas livres.

↘Contribui para a estabilização da 
matéria corante por co-pigmentação.

Taninos vs Alternativos
Vantagens dos taninos
•Resultados visíveis em menos tempo, 
facilita a tomada de decisões.

•Maior facilidade para ajustar doses.

•Maior segurança, provas diretamente 
sobre o vinho a tratar (estágio e/ou 
jovem)

•Integração mais completa e em 
menos tempo na matriz do vinho.

•Menos tratamentos posteriores no 
vinho (eliminação de alternativos, 
filtração, etc).

Vantagens dos alternativos
•Menor custo
•Maior variedade de alternativas

TANINOS DE CARVALHO
Propriedades taninos de Carvalho

Robletan CŒUR
Robletan OAKBLEND

Robletan ICÔNE

Equilibrio Caramelo

Intensidade Complexidade

Persistência Tostado/Torrefato

Estrutura Chocolate Baunilha

Gama Robletan

Doses
Efeito antioxidante- Proteção aromática    3-5 g/hl
Eliminação aromas redução    5-10 g/hl
Incremento aromático     10-20 g/hl
Aumento estrutura dos vinhos    10-20 g/hl

(4MM) BOXWOOD, BROOM
4-mercapto-methylpentanone

BOXWOOD, GRAPEFRUIT
3-mercaptohexanol

(3MHA) PASSION FRUIT
mercaptohexyl-acetate

IN ROSÉ AND RED WINES
 acidic red and black fruit, 

blackcurrant, redcurrant and 
blackberry. Highly persistent

Precursors conjugated 
with cysteine and glutathione.

In the Grape

Odourless

Volatile thiols are produced by action 
of the C-S-lyase enzyme

(present in some yeast strains)
on must precursors.

Originating in grapes
MALDIVIN
Malvidin-3-O-glucoside

VITISINA B
Malvidin-3-O-glucoside-vinyl 

adduct M3GVA

VITISINA A
Malvidin-3-O-glucoside-pyruvate

Formed during
fermentation
and ageing
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Classificação dos principais compostos 
enxofrados voláteis em função da sua 

origem e peso molecular (leves/pesados)
Origem

Valores médios 
nos vinhos

Umbral de 
perceção

Odor

Dissulfeto de carbono Fermentativo 2-2,5 μg/l 30 μg/l -

Sulfeto de hidrogénio (H2S) Fermentativo 03,-17 μg/l 1 μg/l Ovo podre

Metanotiol Fermentativo 0-5 μg/l 0,3 μg/l Ovo podre, 
repolho cozido 

Etanotiol (etil mercaptano) Fermentativo 0-10 μg/l 0,1 μg/l Ovo podre, cebola, 
gás

Dimetil dissulfeto Fermentativo 
oxidação

0-2,5 μg/l 2 μg/l Cebola

Sulfureto de Dimetilo Varietal 0-500 μg/l 25 μg/l Trufa, azeitona, espargos, 
framboesa, escabeche

2-metiltiopropanol Fermentativo 150-2400 μg/l 1500 μg/l Cebola

2-mercaptoetanol Fermentativo 70-125 μg/l 130 μg/l Estábulo

Acetato de metiliopropanol Fermentativo 1-15 μg/l 1200 μg/l Fruta

3 metil tiopropanoato Fermentativo 1-6 μg/l - Abacaxi

4-metil-4-mercaptopentan – 2 - ona Varietal 0-50 ng/l 0,8 ng/l Buxo

3-mercaptohexanol Varietal 10-5000 ng/l 60 ng/l Toranja

Acetato de mercaptohexanol Varietal 0-400 ng/l 4 ng/l Cítricos

Furfuriltiol Fermentativo 
barrica 0-50 ng/l 0,4 ng/l Madeira fumada
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Eliminação de compostos 
enxofrados.
Os compostos enxofrados voláteis constituem uma das frações olfactivas do 
vinho mais evidentes tanto para o enólogo como para o consumidor. Desde 
o ponto de vista químico são compostos de natureza muito distinta, que se 
classificam segundo o seu ponto de ebulição em compostos ligeiros ou pesados 
(segundo a temperatura de ebulição maior ou menor a 90ºC, respetivamente). 
Como denominador comum apresentam  um umbral de perceção baixo que 
diminui segundo aumenta o seu peso molecular. Dentro destes encontram-se 
tióis, sulfetos e tioésteres (Tabela 1).

Desde o ponto de vista enológico diferenciam-se os que têm uma contribuição 
sensorial positiva, que faz parte da identidade varietal do vinho,  e os de natureza 
sensorial negativa, onde se encontram os temidos caracteres de redução que 
constituem o problema mais habitual, tanto em vinificação como em vinho 
engarrafado e que ocultam as características frutadas e varietais dos vinhos.

Os compostos que caracterizam os aromas “a redução” em vinhos são todos 
derivados do ácido sulfídrico (H2S) (sulfetos, mercaptanos...).

Todos aportam sensações olfativas desagradáveis. A descrição mais característica 
destes compostos é de ovo podre, mas também se descrevem como legumes 
cozidos,repolho, escabeche ou conserva, azeitona, lagar, pneus, travões. 

Os compostos enxofrados voláteis do vinho.

Compostos redutores: caracteres de redução nos vinhos
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Eliminação de compostos enxofrados indesejáveis com mínima repercussão 
sobre a fração aromática do vinho. Devolve o carácter varietal aos vinhos.

Composição: Parede celular de levedura (Saccharomyces cerevisiae). Estirpe 
específica selecionada pelas suas propriedades adsorventes e floculantes. 
Elevado conteúdo em manoproteinas solúveis (20-22%). 

↘Contribui para as características sensoriais do vinho, minimizando o impacto 
sensorial que sempre têm os tratamentos com cobre. Aporte de estrutura e 
corpo. Melhora o equilibrio em boca.

↘A parede celular de levedura permite a dispersão com maior eficácia, obtendo-
se resultados a doses muito baixas, ao mesmo tempo que ajuda a eliminar o 
cobre residual.

↘Aplicação em qualquer momento do processo de elaboração.

Existem procedimentos curativos, como a adição de Cu2+, em forma de sulfato e 
citrato de cobre. Esta prática está adstrita a limites legais (máximo 1g/hl). Elimina 
sulfídricos e mercaptanos por ligação do enxofre formando sulfato cúprico (CuS), 
mas não elimina dissulfetos. Deve usar-se junto com SO2 e ascórbico de tal forma 
que o sulfito rompa o dissulfeto em dois mercaptanos que, por sua vez, podem 
unir-se ao cobre.

Uma remontagem com arejamento pode eliminar parcialmente o H2S produzido, 
diminuindo a percepção dos aromas de redução. Por outro lado, o risco desta 
prática é a potencial oxidação dos mercaptanos a dissulfuros, com umbrais de 
percepção mais altos que os mercaptanos. Por isso, um vinho aparentemente 
limpo de aromas a redução pode, em atmosfera redutora (garrafa ou depósito 
inertizado), manifestar tons de redução com o tempo, devido à lenta redução 
inversa de dissulfetos em mercaptanos.

MannoCUP
Eliminação de compostos enxofrados indesejáveis.

Tratamentos para evitar a presença de H2S

Bentocup
Eliminação de compostos enxofrados indesejáveis.
A combinação de citrato de cobre e bentonite é uma boa opção para eliminar os 
aromas próprios de redução, recuperando o vinho a sua personalidade original. 
Bentocup é um produto que deixa níveis mínimos de cobre residual.

Aplicação na clarificação.

DESENCUBA MICROOXIGENAÇÃO ESTÁGIO

ANTES DO 
ENGARRAFAMENTO
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Polifenoles, Quinonas.
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CH3-S-S-CH3

8 vezes mais!

2CH3-SH

H2O1/2 O2

Temperatura ºC

Mannocup
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OR n
R = H o CH2COONa

TAN REACTIVE PROTECTAN FINITAN

TAN SUTIL

SUAVITAN

TAN REACTIVE

F2Sulfato
de cobre

Intensidade de odor a redução com os 
diferentes tratamentos: Doses: sulfato e 
citrato de cobre 0,1g/hl, F1, F2 e Mannocup 
5g/hl (equivale a 0,21g de citrato de cobre). A 
formulação Mannocup revela-se mais eficaz.

AFINAMENTO DO VINHO // MELHORAMENTO SENSORIAL
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As condições edafoclimáticas e a 
origem botânica são determinantes 

na estrutura e composição química da 
madeira. O saber fazer tem um papel 
essencial na seleção dos melhores 
carvalho; esta fase marcará a qualidade do 
produto final.

A arte da seleção
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Alternativos de carvalho em 
elaboração.
Os benefícios organoléticos que fornecem os fragmentos de carvalho ao vinho 
são múltiplos; influi principalmente a origem botânica, tamanho, grau de tosta e 
tratamento da madeira. Nem todos os vinhos evoluirão da mesma forma após o 
tratamento com fragmentos de madeira, sendo imprescindível conhecer do que 
partimos e ao que queremos chegar.

Os fragmentos do tipo natural caracterizam-se por ter propriedades 
antioxidantes, interessante para prevenir escurecimentos precoces em vinhos 
brancos. Para além disso, participam na estrutura do vinho ao incrementar o 
volume em boca, aportam doçura por parte dos polissacarídeos da madeira e 
contribuem para a conservação dos caracteres varietais ao absorver do meio 
compostos voláteis que transmitem ao vinho aromas indesejáveis.

O tratamento térmico da madeira permite a diminuição de determinados 
compostos e o aparecimento de outros novos, em função da temperatura da 
tosta. Para tostas médias, os principais aromas que fornece a madeira são os 
produzidos pelo eugenol (aromas a cravinho, pimenta, canela) e os isómeros cis 
e trans das W-Lactonas (coco, baunilha).

Por outro lado em tostas fortes, os compostos que predominam são os produzidos 
pela degradação térmica da celulose e hemicelulose como os aldeídos furânicos 
(caramelo, fumo, tostado, manteiga).

Em tostas fortes também se percebem aromas a baunilha, mas desta vez 
produzidos pela vanilina, polifenol de baixo peso molecular originado pela 
degradação térmica da lenhina.

Vinhos com valor acrescentado.

Máximo respeito pelo caráter varietal com uma fusão de baunilha e caramelo. 
Apresentamos este formato inovador de alternativo de carvalho, o pellet, para 
ajudar no processo de elaboração. Spirit Candy, devido à sua estrutura, porosidade 
e permeabilidade, produz permite uma rápida transferência de compostos 
aromáticos com uma dose reduzida em comparação com os formatos atuais.

Spirit Candy tem uma alta concentração de vanilina e cis-whiskylactone, o que 
permite que o perfil do vinho fique perfeitamente definido.

→Maior superfície de contato, maior velocidade de transferência de 
compostos.

→Matéria-prima da mesma qualidade que aduelas e aparas.

→Tosta homogénea, a tosta é realizada após o pellet ser fabricado.

→Não contém agloromerantes artificiais

→Fácil aplicação, com malha ou adição diretamente ao vinho.

SPIRIT CANDY
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ALTERNATIVOS DE CARVALHO EM ELABORAÇÃO// A ARTE DA SELEÇÃO

QUERCUS ALBA (carvalho americano)
SPIRIT INTENSE

SPIRIT FORTE

Uma tosta média proporciona aromas intensos a baunilha, produzida pela ação 
sinérgica da vanilina e da cis W-Lactona, coco, mel, subtis especiados, tostados 
característicos e marcadas notas a carvalho.

O carvalho americano com uma tosta média plus oferece intensidade e 
complexidade aromática: baunilhados suaves, avelã, amêndoa, manteiga, 
caramelo, torrefato e característica madeira.

QUERCUS PETRAEA (carvalho francês)
SPIRIT CLASSIC
Em tosta média, o carvalho francês fornece intensos aromas a pimenta negra 
e cravinho, rebuçado, café com leite, açúcar tostado, canela, pinhões e madeira 
nobre.

SPIRIT SPECIAL
Aumentando a intensidade da tosta conseguem-se aromas intensos a chocolate 
preto, café, fumados, rebuçado, caramelo, pimenta, amêndoas torradas e fruta 
madura.

QUERCUS PYRENAICA (carvalho ibérico)
SPIRIT NATURE
A secagem natural durante 24 meses produz uma cura lenta e complexa; pas-
sando-se de uma madeira verde e agressiva a uma madeira seca e aromática.

SPIRIT STRUCTURE
Com uma tosta média incrementam-se os aromas a baunilha, noz, coco, tostado, 
madeira nobre, melaço e especiados característicos onde sobressai o cravinho.

SPIRIT ELEGANCE
Com SPIRIT ELEGANCE os vinhos adquirem máxima complexidade aromática: café com 
leite, fumados, amêndoas torradas, baunilha, cacau, melaço, noz moscada e madeira 
elegante e bem integrada.
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Os tempos de transferência dos diferentes compostos e a integração no vinho 
dependem em grande parte do formato usado. A superfície de contato de madeira 
com o vinho será decisivo não só na velocidade de transferência, mas também no 
tipo de compostos que são libertados e na integração na matriz do vinho.

Formato «Grão de arroz», esse tipo de formato é o que dá maior velocidade de 
transferência de compostos para o vinho por isso é indicado quando o tempo de 
contato está limitado a alguns dias, por este motivo é o formato recomendado 
durante a fermentação.

O formato do chip », com uma superfície de contato de madeira levemente 
superior ao "Grão de arroz" é usado quando se pretende que os compostos 
passem para o vinho durante um período relativamente curto de tempo (entre 
algumas semanas e alguns meses). Os vinhos obtidos com este formato 
caracterizam-se por ter um perfil característico em função da origem da madeira 
e tipo de tosta. Para uma correta integração dos benefícios da madeira na matriz 
do vinho, aconselha-se uma fase de repouso / estágio pós-tratamento. Devido à 
versatilidade do formato, a sua aplicação é extensível durante todos os estágios 
de vinificação.

Os formatos maiores «Dominó» e «aduelas», caracterizam-se por cedência de 
aromas e compostos durante mais tempo, desde um par de meses a meio ano. O 
resultado é uma integração perfeita no vinho, assemelhando-se mais ao obtido 
usando barricas. Dentro dos formatos maiores também é o zig-zag, um formato 
específico para barricas que permite a introdução de madeira através da boca 
ou orifício e reforçar a transferência de compostos para barricas por que Vários 
vinhos já passaram. 

O formato 'pellet' é um novo formato com uma grande superfície de contato 
que permite produzir os compostos de madeira num curto espaço de tempo. 
Este formato é adequado para tratamentos rápidos em que se pretenda um 
determinado perfil num determinado de vinho.

Eleição do formato em função da aplicação.

Da seleção e eleição das melhores madeiras junto com a otimização dos 
processos de secagem e tosta, nasce a família de produtos SPIRIT com o único 
objetivo de facilitar ao enólogo o seu trabalho diário sem renunciar à elaboração 
de vinhos de qualidade.
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ALTERNATIVOS DE ROBLE EN ELABORACIÓN // EL ARTE DE LA SELECCIÓN

RESPEITO DO CARÁCTER VARIETAL COM 
UMA FUSÃO DE BAUNILHA E CARAMELO
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A limpidez é um fator de qualidade 
essencial que todas as adegas 

devem cumprir antes de engarrafar o 
vinho no mercado atual, os vinhos turvos 
ou com precipitados são pouco aceites, 
independentemente da sua qualidade 
real. Por isso, a clarificação é uma etapa 
generalizada na elaboração de todo o tipo 
de vinho.

O processo de clarificação consiste 
na aplicação de partículas, de 

grande especificidade, que conseguem 
retirar do vinho elementos  que alteram as 
suas propriedades organoléticas e físico-
químicas. O processo de clarificação é 
composto por duas etapas: aglutinação, 
que consiste na união de moléculas por 
interação eletroestática, e sedimentação 
no depósito dos flocos formados devido 
ao aumento da massa e ao efeito da 
gravidade.

Clarificação
PREPARAR O VINHO
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Vinhos Brilhantes.
Clarificantes proteicos.
Pela sua especificidade e ação seletiva são aplicados diferentes tipos de proteínas 
dependendo do efeito desejado.

As gelatinas de alto peso molecular são caracterizadas por exercer melhor a 
sua função por si só, o que se reflete numa melhor seleção: não arrastam cor, 
eliminam os taninos mais agressivos e respeitam muito os aromas do vinho. Não 
produzem sobrecolagem.

As gelatinas de menor peso molecular, são mais reativas e, ao terem um maior 
número de grupos ativos, exercerão maior ação clarificante, ainda que sejam 
menos seletivas. Para evitar problemas de sobrecolagem é necessário o uso 
posterior de bentonite ou solução de sílica.

•Gelatinas pouco hidrolisadas. São proteínas maiores e assim a sua ação clarificante é maior por si só e 
não necessita de utilização de bentonite.

•São mais seletivas: não arrastam cor, nem todo o tipo de taninos, só reacionarão com os mais 
agressivos, pelo que ajudam a polir e suavizar os vinhos em boca sem perdas significativas de matéria 
corante.

•Respeitam as qualidades aromáticas do vinho.

•Ideal para: vinhos de alta gama, vinhos de reserva, vinhos tintos estruturados, vinhos brancos. Não 
produzem sobrecolagem.

•Gelatinas de hidrólise média: mais reativas mas mantendo o respeito pelas características organolépticas 
dos vinhos. 

•Suaviza a adstringência, excesso de madeira e taninos verdes.

•Apropriada para vinhos de estrutura média, vinhos limpos e francos, sem perdas de qualidade em boca 
e nariz. Muito versátil,  apta para vinhos jovens ou com estágio em madeira.

•Muito reativa, por ter um maior número de grupos ativos por unidade de peso.

•Necessita de adição posterior de bentonite.

•Adequada para vinhos tintos jovens adstringentes e amargos, vinhos turvos, vinhos de prensa.

Peso molecular das gelatinas e a sua repercussão no vinho

VINIGEL PLATINUM, VINIGEL CRISTAL Gelatinas de elevado peso molecular  >75 KDa.

VINIGEL SEDA  Gelatinas de peso molecular médio: 45 KDa.

VINIGEL FORTE Gelatinas de baixo peso molecular: 20 KDa. Gelatinas totalmente hidrolisadas.

Incorporação de uma proteína 
clarificante (carga+) cuja aglutinação 
com a fração tânica  (carga-), provoca a 
precipitação conjunta.
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Varietal aromas
Linalool - floral
a-Terpineol - iris

+20,1%

+31,5%

Aroma enhancement

Fermentation aromas
ß-Phenylethanol - rose

Isoamyl alcohol (banana)

Variation in some aromatic compounds

Compound concentration in each sample in μg/l

Linalool
(floral,menthol) 6 6,8

ß-citronellol
(citrus fruit) 1,4 3,1

Linalool acetate
(floral, lavender) 2 3,6

Ethyl butyrate
(pineapple) 0,39 0,43

Isoamyl alcohol 
(banana, marzipan) 132 146

Ethyl decanoate
(floral) 0,50 0,55

DAP Actimax
NATURA

Actimax NATURA DAP

T T AA

AA

T

T

Skin not 
peel cells

T= Tannins
A= AnthocyaninsClarificação mediada por proteínas. O que se consegue?

Eliminação de partículas.
Redução da adstringência tânica.
Melhoramento do perfil aromático.

O que influí na reatividade de um clarificante proteico?

1- Carga.
2- Peso molecular (tamanho da molécula clarificante).
3- Sequência e tipo de aminoácidos que compõe a proteína.
4- Doses.

TIPOS DE CLARIFICANTES PROTEICOS E PESO MOLECULAR MÉDIO  (KDa)

ICTIOCLAR VINIGEL OVOVIN PROVEGET
140

Cola de peixe Albumina de ovo Proteína vegetal
70 < 40140 > 40 > 20

Gelatinas
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Clarificação suave e rápida de vinhos brancos e rosés de alta 
gama.

Ictioclar

Ictioclar é uma forma muito pura da proteína de colágenio de peixe. É um 
clarificante tradicional, único pela sua delicadeza no afinamento de vinhos de 
qualidade.

Esta proteína de alto peso molecular, apresenta carga positiva ao pH ácido do 
vinho e incentiva a floculação de leveduras e outras substâncias grossas em 
suspensão.

Melhora a turbidez e a filtrabilidade de vinhos com problemas de polissacarídeos 
procedentes de Botrytis.

Confere um excepcional brilho e limpidez em vinhos pouco carregados em 
matéria suspensa.

Além disso, forma complexos com compostos de carga negativa como aqueles 
polifenóis responsáveis pelas sensações adstringentes. Não elimina as moléculas 
aromáticas nem os taninos condensados, que melhoram as sensações em boca.
Apresenta várias vantagens sobre outros agentes proteicos com função 
clarificante: é muito reativo a pequenas doses, a sua lenta floculação elimina as 
partículas em suspensão mais finas, obtendo vinhos mais brilhantes. Mantém as 
suas propriedades a baixa temperatura e não precisa de tratamento posterior 
com bentonite.

Em vinhos tintos equilibra a estrutura 
tânica do vinho, arrastando e eliminando 
os taninos mais adstringentes.

Contribui no arredondamento da estrutura.

Não interfere nas características aromáticas 
do vinho, respeitando a tipicidade varietal 
tanto em nariz como em boca.

Ovovin

PREPARAR O VINHO // CLARIFICAÇÃO



+ info em www.agrovin.com26

Vinhos Brilhantes.
Clarificantes de origem vegetal.

Vantagens da clarificação com proteína vegetal.

Pela sua especificidade e ação seletiva podem aplicar-se diferentes tipos de 
proteínas dependendo do efeito desejado.

Clarificação de vinhos tintos e brancos, melhoramento da limpidez, diminuição 
da adstringência tânica, eliminação de notas adstringentes, revelação de notas 
frutadas e melhoramento do equilíbrio, respeita a estrutura do vinho.

•Produto não alergeneo e não derivado de animais.
•Clarificação suave de vinhos de qualidade.
•Aumenta a frescura e respeita o aroma e estrutura em boca.
•Às doses recomendadas não aumentam a instabilidade proteica.
•Não OGM.

A inovação tecnológica na AGROVIN é um pilar fundamental para o 
desenvolvimento contínuo do sector vitivinícola.  O desenvolvimento de novos 
clarificantes de origem vegetal permite a obtenção de excelentes resultados em 
menos tempo, respeitando a personalidade do vinho.

Os clarificantes vegetais respondem à procura de novos mercados que rejeitam a 
aplicação de derivados de origem animal como os vegetarianos ou vinhos Kosher.
Além disso, são caracterizados por produzir uma floculação rápida e borras 
compactas. Organolepticamente protegem da oxidação para além de polir os 
taninos agressivos.

Mosto e todo o tipo de vinho.
Respeita a expressão aromática e a 

estrutura do vinho.

Também em formato liquido
Facilita a aplicação, e 
agiliza o tratamento.

Proteínas vegetais  PROVEGET
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N

Diminuição da turbidez (NTU). Os quatro 
clarificantes melhoram a limpidez. O efeito 
da proteína vegetal Proveget 100 é similar 
ao conseguido por Ovovin (albumina de 
ovo).

Vinho tinto, Tempranillo 2010
Com proteína vegetal vinho mais fresco, 
gosto mais persistente. 
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N

Clarificação efetiva: é conseguida 
uma diminuição da turbidez rápida e 
homogénea. Ensaio Verdejo 2010. O 
melhor resultado com este vinho é obtido 
a doses de 20g/hl.

Vinho branco, Verdejo 2010
Melhora a cor ao eliminar escurecimentos.
Não há perdas de intensidade no nariz.

Em vinho branco Em vinho tinto

Proveget 
100

»Melhora a  capacidade antioxidante, 
diminuição significativa de 
absorvância a 420 nm e 440 nm.

»Melhora a cor e elimina 
escurecimentos.

»Não há perdas de intensidade no 
nariz.

»Não aumenta a instabilidade proteica.

»Pule a adstringência, suavizando o 
vinho em boca.

»Não há perdas de intensidade corante.

»Não há perdas de intensidade em 
nariz, ligeiro efeito antioxidante.
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Rendimento relativo em volume
Rendimento relativo em volume

Rendimento relativo em volume

Condições: Δp – 100 kPa (1 bar), Meio: água a 20ºC.
Condições: Δp – 100 kPa (1 bar), Meio: água a 20ºC.

Tipos de placas EUROPOR segudo 
permeabilidade e micragem nominal.

Condições: Δp – 100 kPa (1 bar), Meio: água a 20ºC.

Nominal [μm]Nominal [μm]

Tipos de placas BECO Standard según 
permeabilidad y micrajes nominales.

Tipos de placas BECO Standard según 
permeabilidad y micrajes nominales.
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Diminuição dos níveis de cobre 

Proveget QUIT

Proveget FINE

Proveget QUIT é uma solução natural para eliminação de polifenóis oxidáveis. 
Atua contra catequinas e leucoantocianas impedindo que o vinho evolua até tons 
oxidados e diminui a necessidade de sulfuroso como antioxidante.

Pode ser aplicado em mostos potencialmente oxidáveis pelo efeito de colheita, 
ou de variedades mais oxidativas. Em vinhos alterados devolve os tons palha e 
pálidos. Em todos os vinhos colabora na sua melhor evolução no tempo.

Para atingir este efeito Proveget QUIT combina as características eletrostáticas 
da proteína vegetal com as do quitinglucano, polissacarídeo altamente carregado. 

Associa-se com bentonite para a sua rápida sedimentação e eliminação.

Melhora substancialmente a limpidez do vinho terminado, elimina elementos 
potencialmente oxidáveis. Ao melhorar a compactação das borras, melhora o 
rendimento. Respeita a estrutura e a expressão aromática do vinho.

•Consegue vinhos limpos e intensamente aromáticos.

•Permite a expressão varietal dos vinhos e intensifica a sua frescura ao 
desaparecerem as notas oxidadas.

•Diminuição significativa da absorvância a 420 nm e 440 nm.

•Melhora a cor e eliminação de notas oxidativas.

•Permite a eliminação de notas adstringentes e melhora o equilíbrio em boca.

Proteína vegetal pura com ação clarificante e seletiva.
Proveget FINE é um clarificante vegetal obtido a partir de proteína de batata 
cuja aplicação pode ser em mosto e em vinho. A sua elevada reatividade permite 
clarificações rápidas e eficazes. 

Na produção de vinhos brancos, possui uma grande capacidade de eliminação 
seletiva de polifenóis oxidáveis. Nos tintos melhora a limpidez e suaviza a 
adstringência tânica sem modificação do equilíbrio polifenólico. 

O tratamento com Proveget FINE é muito apropriado em elaborações de elevada 
qualidade, respeitando a cor, estrutura e expressão aromática. É um produto 
livre de alergeneos de acordo com o estabelecido nos regulamentos vigentes. 
Obtido de matéria prima livre de organismos geneticamente modificados.

Elimina polifenóis facilmente oxidáveis, melhorando a evolução dos vinhos 
brancos. Nos tintos respeita a expressão aromática e a estrutura tânica do vinho.

Diminuição da intensidade corante

Diminuição da DO440 nm 
(nível de acastanhamento)

Diminuição IPT (polifenóis totais)

PREPARAR O VINHO // CLARIFICAÇÃO
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Vinhos permanentes.
Clarificante inorgânicos.

A bentonite é utilizada em enologia pela sua capacidade clarificante e 
desproteinizante.

Em vinho forma uma suspensão coloidal negativa, que neutraliza a carga positiva 
das proteínas, floculando ambos os coloides, seguida de sedimentação.

Não é necessário outro floculante, pelo que é aplicado em vinhos brancos e 
rosés ou em vinhos tintos em doses baixas, ainda que seja recomendado a sua 
aplicação em combinação com outros clarificantes para modular a sua ação.

Aplicação em vinhos brancos para eliminação de proteínas e em todos os vinhos, 
brancos, rosés e tintos como clarificante.

AGROVIN apresenta uma ampla gama de bentonites em diferentes formatos para 
cobrir todas as necessidades do enólogo. 

Bentonites

Modo de atuação

Bentonite Formato Poder 
desproteinizante 

Volume do 
depósito Inchamento

BENGEL Pó * * *
MAXIBENT P Pó ** ** **
MAXIBENT G Granulado *** ** **
MAXIBENT

MICRO Granulado **** *** ****

MAXIBENT MICRO
Maxibent MICRO está especialmente indicada para vinhos com problemas de 
estabilidade proteica (Verdejo, Sauvignon Blanc, Moscatel). 

Em provas de laboratório foi determinado o mesmo efeito com menos 30% da dose.

BENTONITE B MAXIBENT MICRO

TESTEMUNHA 89
MUITO INSTÁVEL 

89
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60 g/hl
22
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13
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80g/hl
17
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3
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90 g/hl
13

INSTÁVEL 
0

ESTÁVEL

120 g/hl
2

ESTÁVEL
0

ESTÁVEL

ELEVADA CAPACIDADE DESPROTEINIZANTE

Cinética de precipitação da MAXIBENT 
MICRO comparada com as diferentes 
bentonites sódicas em estudo, em vinho 
branco de elevada turbidez. (turbidez inicial 
> 200 NTU).
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Condições: Δp – 100 kPa (1 bar), Meio: água a 20ºC.
Condições: Δp – 100 kPa (1 bar), Meio: água a 20ºC.

Tipos de placas EUROPOR segudo 
permeabilidade e micragem nominal.

Condições: Δp – 100 kPa (1 bar), Meio: água a 20ºC.

Nominal [μm]Nominal [μm]

Tipos de placas BECO Standard según 
permeabilidad y micrajes nominales.
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HINCHABILIDAD RETIRAN MÁS PROTEÍNASFANGOS MÁS COMPACTOS

BORRAS MAIS COMPACTAS

INCHABILIDADE

RETIRAM MAIS PROTEÍNAS

Incorporação de uma proteína 
clarificante (carga+) cuja aglutinação 
com a fração tânica  (carga-), provoca a 
precipitação conjunta.
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1400

Varietal aromas
Linalool - floral
a-Terpineol - iris

+20,1%

+31,5%

Aroma enhancement

Fermentation aromas
ß-Phenylethanol - rose

Isoamyl alcohol (banana)

Variation in some aromatic compounds

Compound concentration in each sample in μg/l

Linalool
(floral,menthol) 6 6,8

ß-citronellol
(citrus fruit) 1,4 3,1

Linalool acetate
(floral, lavender) 2 3,6

Ethyl butyrate
(pineapple) 0,39 0,43

Isoamyl alcohol 
(banana, marzipan) 132 146

Ethyl decanoate
(floral) 0,50 0,55

DAP Actimax
NATURA

Actimax NATURA DAP

T T AA

AA

T

T

Skin not 
peel cells

T= Tannins
A= Anthocyanins

Clarificação mediada 
por bentonites.

O que se consegue?
Eliminação de partículas.

Redução da adstringência tânica.
Melhoramento do perfil aromático.

BENTONITES AGROVIN
BENGEL MAXIBENT P MAXIBENT G MAXIBENT 

MICRO



Divergan HM
DIVERGAN HM  é um clarificante específico que limita o escurecimento e a 
evolução de mostos e vinhos. Por um lado, diminui a concentração de metais, como 
o ferro e o cobre, provocando um abrandamento dos fenómenos de oxidação e 
reduzindo o escurecimento do vinho. O tratamento com DIVERGAN HM  ajuda a 
preservar o potencial e tipicidade aromática dos vinhos (ésteres fermentativos e 
aromas varietais). Por outro lado, elimina de forma seletiva compostos fenólicos 
responsáveis pelo escurecimento da amostra.

Utilização:
Em mostos e vinhos sempre que seja necessário reduzir o conteúdo de metais 
pesados (especialmente cobre e ferro), substituindo os tratamentos controversos
com ferrocianeto de potássio. Em mostos e vinhos sempre que se pretenda 
diminuir o teor de polifenólico oxidável.

DIVERGAN HM  diminui o conteúdo de compostos responsáveis pela oxidação e 
previne o posterior escurecimento.

+ info em www.agrovin.com 29

Divergan ( PVPP)
O DIVERGAN é um polímero obtido a partir da Vinilpirrolidona. Quimicamente 
tem a capacidade de adsorver polifenóis de uma forma muito mais seletiva que 
qualquer outro clarificante, formando um complexo PVPP – Polifenol semelhante 
à combinação Proteína- Polifenol.

O seu elevado peso molecular, aprox. 1000 KDa, um conteúdo em N-Vinil-2 
pirrolidona baixo, uma riqueza  maior que 99,5% e baixo conteúdo em acetaldeído  
fazem do DIVERGAN um PVPP de alta qualidade.

A sua ordem de afinidade nos polifenóis é: Ácidos Fenólicos > Flavonoides > 
Catequinas > Leucoantocianas.

Uma dose preventiva de 20-30 g/hl é capaz de eliminar de forma seletiva 
compostos fenólicos responsáveis por escurecimentos do mosto ou vinho, não 
causa modificações organoléticas mas sim uma redução do amargor.

PREPARAR O VINHO // CLARIFICAÇÃO

Figura 1.- Efeito do tratamento com 
DIVERGAN HM (50 g/hl) em vinho com risco 
evidente de casse férrica.

Figura 2.- Efeito do tratamento com 
DIVERGAN HM em fermentação (50 g/ hl) 
sobre a fração aromática de um mosto 
Sauvignon Blanc (pH 3,79, SO2 livre 6 mg/l, 
SO2 total 51 mg/l, grau alcoólico provável 
11,4º, Cu 1,04 mg/l, Fe 0,3 mg/l).

A diminuição dos níveis de cobre após 
o tratamento do mosto com DIVERGAN 
HM implica um aumento significativo do 
conteúdo de aromas varietais (perfil tiólico) 
da amostra, como o 3-Mercaptohexanol 
(3-MH) e o seu acetato (acetato de 
mercaptohexilo).

Figura 3.- Efeito do tratamento com 
DIVERGAN HM em vinho acabado (50 g/hl) 
sobre a fração polifenólica de um vinho 
prensa SauvignonBlanc (pH 3,55, SO2 livre 
17 mg/l, SO2 total 105 mg/l, Cu 1,69 mg/l, 
intensidade corante 0,150, IPT 8,67). O 
tratamento do vinho com DIVERGAN HM 
implica uma diminuição significativa dos 
polifenóis da amostra (IPT).
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Na Idade de Ouro da Enologia, 
a ação física sobre a uva e 

mosto é substituída pelos processos 
microbiológicos e bioquímicos, muito 
mais específicos e sutis. As preparações 
enzimáticas constituem uma ferramenta 
de grande precisão tanto para resolver 
problemas tecnológicos como para 
aproveitar ao máximo a extração da uva 
em termos de aroma e cor, acelerando e 
otimizando os fenómenos procurados 
pelo enólogo.

As preparações enzimáticas  
complementam as atividades 

enzimáticas já existentes na uva ou nos 
microorganismos relacionados com a 
fermentação , sendo de natureza idêntica 
a estas.

Enzimas de afinamento
AFINAMENTO DO VINHO



DESENCUBA MICROOXIGENAÇÃO ESTÁGIO

ANTES DO 
ENGARRAFAMENTO
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Formas iónicas do ácido tartárico no vinho em função do pH
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Fração molar
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Conteúdo em K+ Condutividade

Em função do pH, Acidez Total, % vol e a Tª desejada de estabilidade
Os dados indicados são o resultado dos nossos ensaios e devem ser verificados em cada caso.      
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Enzimas de afinamento.

Em vindimas complicadas ou na utilização de determinadas variedades de 
uva (Merlot, Macabeo) os vinhos acabados não têm a limpidez desejada. O 
tratamento enzimático possibilita e melhora a clarificação dos vinhos assim com 
a sua filtração posterior sem perder intensidade e qualidades aromáticas.

Enovin PECTINASE é uma preparação pectolítica para a clarificação de vinhos 
terminados, preservando e melhorando as suas qualidades sensoriais.

•Melhora o processo de filtração, maior rendimento de terras e consumíveis.
•Aumento do rendimento de clarificação e filtração.
•Menos turbidez em vinho terminado.
•Diminui o índice de colmatação.

A desintegração das cadeias de ß-glucano têm duas utilidades principais em 
enologia:

1.- Tratamento de vinhos a partir de uvas infetadas por Botrytis, tanto variedades 
tintas como brancas. Permite e melhora a sua clarificação e filtração. Pode ser 
aplicada como tratamento preventivo de mostos afetados por podridão. A utilização 
de glucanases juntamente com enzimas pectolíticas de decantação, melhora a 
precipitação dos coloides e evita problemas posteriores de clarificação e filtração.

2.- Trabalho do vinho em borras finas. Aumenta a extração de polissacarídeos 
(manoproteinas)   que conferem maior corpo e estrutura. Em vinhos tintos ajuda na 
estabilidade da cor e suaviza os taninos.

Nas variedades terpénicas, muito ricas em precursores aromáticos do tipo 
glicolítico, é possível aumentar a intensidade aromática por ação de atividades 
glicolíticas.

Tratamentos de vinhos a partir de uva branca para a libertação  de aromas   
varietais: Enovin VARIETAL é uma preparação enzimática concentrada com 
actividades glucosidásicas para favorecer o desenvolvimento de aromas varietais 
nos vinhos brancos. Permite a libertação de precursores terpénicos e nor-
isoprenóides, que se encontram no vinho sob a forma glicosilada não odorante. 
Extração total do potencial varietal em variedades terpénicas (Alvarinho, Godello, 
Moscatel, entre outras).

Filtração e clarificação de vinhos.

Enozym Glucan 
Rutura de polissacarídeos.

Enovin Varietal 
Valorização aromática.

Enovin Pectinase

Índice de colmatação após tratamento com 
Enovin Pectinase (dose 2ml/hl).

Conteúdo em precursores glicosilados 
após a aplicação de Enovin VARIETAL 
(B-glucosidade) em vinhos de diferentes 
variedades de uva. 
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GLUCANASES 
RUTURA DE 
GLUCANOS

MICÉLIOS 
FÚNGICOS 
(Botritys)

RESTOS DE 
LEVEDURAS

Uva com podridão
Problemas de clarificação

Prevenção: uso em decantação

Estágio em borras finas
Estabilidade da cor
Amplitude em boca
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Enovin Lys0

A parede celular da levedura não é 
simplesmente um elemento protetor, 
a sua composição bioquímica faz dela 
necessária na transformação de mosto 
a vinho. Constitui entre 15% e 30% 
do peso seco da célula. Composta em 
grande parte por ß-glucano (50%-60%) 
e manoproteinas (35%-40%); ß-glucano 
é o principal polissacarídeo responsável 
pela manutenção da forma e da rigidez da 
parede celular das leveduras. Sabe-se que 
durante os processos de gemação existe 
uma hidrólise dirigida por ß-glucanases 
endógenas próprias das leveduras 
segregando manoproteinas para o meio.

Sabia que?

A lisozima é uma enzima amplamente distribuída entre os seres vivos como 
mecanismo antibacteriano de defesa. A sua ação consiste na rotura das paredes 
celulares das bactérias Gram-positivas, entre as quais se encontram as bactérias 
lácticas (Oenococcus, Pediococcus e Lactobacillus). Em enologia a sua utilização 
é eficaz para:

•Inibição da fermentação maloláctica na elaboração de vinhos brancos e 
tintos jovens, com o objetivo de preservar a acidez.

•Atraso da fermentação maloláctica depois da fermentação alcoólica na 
elaboração de vinhos tintos, permitindo o trabalho com microoxigenação.

•Estabilidade microbiologia da população bacteriana em vinhos tintos depois 
da fermentação maloláctica, reduzindo as doses de SO2 utilizadas durante a 
conservação do vinho.

•Tratamento em paragens de fermentação para evitar o consumo dos 
açúcares do mosto pelas bactérias lácticas (pico láctico) e diminuir os riscos 
de aumento da acidez volátil. 

Estabilização bacteriana. Borras enriquecidas 
em polissacarídeos 

Preparação de 225 l de borras ricas 
em manoproteinas

Realizar provas periódicas.  

Misturar no máximo 2% com o volume 
final.

Misturar 20 kg de Actimax CORCELL numa 
barrica de 225 litros de vinho.
(opcional SuperBouquet MN)

Adicionar 3g/hl de SO2

Realizar uma Battonage de 5 minutos
Manter a Tª > 10ºC

Adicionar Enozym GLUCAN a 20 g/hl. Tª 
< 15ºC,

+ 24 horas

+ 3 semanas
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Atividade enzimática: ß-glucanase.
SUBSTRATO: Todos os vinhos

APLICAÇÃO: Estágio em borras finas, 
Vinhos afetados por podridão.

Doses: >3 g/hl
Temperatura: > 15oC

Tempo de contacto:  7 dias.

Atividade enzimática: Lisozima
SUBSTRATO: Todos os vinhos

APLICAÇÃO: Controlo de bactérias 
lácticas.

Doses: 15-50 g/hl
Temperatura: > 15oC

Tempo de contacto:  4-7 dias.

Enzima pectolitica muito 
concentrada PG, PL, PE.

SUBSTRATO: Vinho branco e tinto, 
mosto/uva.

APLICAÇÃO: Vinho terminado, Filtração, 
Termovinificação, Decantação

Doses: >2 ml/hl

Temperatura: > 12oC

Tempo de contacto: : 24 h

Enovin  Pectinase
Atividade enzimática 

ß-glucosidase.
SUBSTRATO: Vinho branco, tinto e rosé.
APLICAÇÃO: Libertação de precursores 

aromáticos em vinho terminado.
Doses: >5 g/hl

Temperatura: > 15oC
Tempo de contacto:   1-4 semanas.

Enovin Varietal

Enozym Glucan Enozym Lys0

ß (1,3) glucano 
(50%)

Glicoproteina 
de ligação Quitina (2%)

Membrana 
Plasmática

ß (1,6) glucano 
(8%)

Manoproteínas 
(40%)

AFINAMENTO DO VINHO // ENZIMAS DE AFINAMENTO

Para recordar! (Resumo)
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Antes do engarrafamento, o vinho 
deverá ser submetido a uma série 

de processos com o objetivo de evitar 
precipitações e  turvações. Em vinhos 
sem estabilização, podem aparecer  
precipitações de natureza diversa: 
metálica, proteica, corante e tartárica. 
Com a estabilização não se pretende 
impedir a evolução natural dos vinhos, 
mas evitar ou minimizar riscos.

Estabilização
PREPARAR O VINHO
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Estabilização de matéria corante e/
ou tartárica.
Proteção natural dos vinhos.
Para as nossas gomas utilizamos matérias primas de PRIMEIRA QUALIDADE 
(impurezas < 0.1%) e são GOMAS 100% NATURAIS: 

1) Não são utilizados aditivos químicos nem são submetidos a qualquer tipo 
de tratamento QUÍMICO para alterar o seu aspeto.

2) Não são submetidos a qualquer processo de HIDRÓLISE que diminuiria as 
suas propriedades estabilizadoras e de redondez em boca.

GOMASOL: A MARCA QUE DEFINE A GOMA ARÁBICA.

Gomasol PRO

Gomasol PHI
Estabilização tartárica e untuosidade em boca.
Goma arábica de Acacia Seyal com estrutura linear e alto peso molecular (850000 kDa).

Ideal para aumentar o volume em boca dos vinhos, evita a agregação dos cristais 
à matéria corante pelo que melhora a estabilidade tartárica.

→Solução concentrada de goma arábica 100% SEYAL. 

→As gomas arábicas de qualidade Seyal são gomas de peso molecular 
elevado (850.000 KDa), ideiais para dar volume em boca e aportar redondez, 
eliminando notas de amargor e adstringência. 

→Contribui para a estabilidade tartárica do vinho. Pelo seu tamanho, evita a 
agregação de cristais, pelo que melhora a estabilidade tartárica. 

→Apresenta um índice de colmatação baixo, pelo que a adição pode fazer-se 
sobre vinho clarificado e filtrado, imediatamente antes da última filtração.

Estabilização da matéria corante.
Goma arábica de Acacia Verek com estrutura ramificada e de peso molecular 
médio de 380.000 kDa.

Elevada proteção coloidal em particular da matéria corante.

→ELEVADO ÍNDICE DE PROTEÇÃO, em particular da matéria corante. Obtida 
mediante processo de produção natural que consiste na simples solubilização 
e purificação, cuja finalidade é manter practicamente intactas as dimensões 
e a estrutura original da goma arábica. Desta forma obtem-se uma goma 
extremamente eficaz para a proteção da matéria corante. Ideal para a 
estabilização dos vinhos tintos.

→A sua adição deve fazer-se em vinho clarificado e filtrado, imediatamente 
antes do engarrafamento. Se a adição se realiza antes da última filtração, 
devido à natureza coloidal, pode perder-se parte do produto nos elementos 
filtrantes.
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Ensaio  de eficácia do tratamento combinado gomasol 
optima (200 ml/hl)+estabicel (100 ml/hl)para conseguir a 
estabilidade tartárica em vinho tinto.-

GOMASOL ÓPTIMA + ESTABICELTESTIGO

Muito estável

Estável

Perigo

Instável

0  100  200  300  400  500  600  700   800   900  1.000  1.200  

15,0

-135,0

-60,0

METAVIMON

1/5

2/5

3/5
3/5

4/5

3/5

CREMORVIN + FRIO

ESTABICEL

ESTABITART + FRIO

Eficácia sobre a estabilidade da matéria 
corante com a aplicação de gomasol pro em 
vinho tinto.

ENSAIO TESTE MINI-CONTACTO 
(µs/cm)

VALOR DE 
ESTABILIDADE

TESTEMUNHA 87>60 INSTÁVEL

GOMASOL PHI 
100 ml/hl 24 < 25 MUITO ESTÁVEL

GOMA A 
100 ml/hl 39 entre (25-40) ESTÁVEL



No final da elaboração  a aplicação 
de produtos enológicos tem uma 
grande relevância e o uso de 
tecnologia avançada garante o 

resultado.

NOVO CONCEITO DE 
EQUIPAMENTOS DE 

DOSIFICAÇÃO EM LINHA DE 
SOLUÇÕES LÍQUIDAS ANTES DO 

ENGARRAFAMENTO

MÁXIMA SEGURANÇA E 
FIABILIDADE NA 
DOSIFICAÇÃO

APLICAÇÃO 
DUPLA!
GOMASOL
ESTABICEL

Eugenol e 
isoeugenol

4-metil-guayacol

Guayacol

Furfural

5-metil-furfural

Vainilina

Cis lactona

Trans 
lactona

Pimienta   Clavo / Especiado    Ahum
ados/ Café            Chocolate        Dulzor mantequilla      Tostado     

   
    

   R
ob

le
  /

   
Co

co
   

   
   

   
   

Va
in

ill
a

 Caramelo

VALOR DE REFERENCIA Manno AROME

100%

200%

MannoCROM

Testigo

Calidad 
general

Intensidad 
colorante

Volumen 
en boca Amargor

Astringencia
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Estabilidade coloidal.
Aumento de sensação de corpo e suavidade em boca respeitando o perfil 
aromático do vinho.

Protege a matéria corante podendo adequar-se a tratamento simultâneo com 
Estabicel (CMC).

Apresenta um índice de colmatação baixo.

→ELEVADA ESTABILIDADE COLOIDAL. Boa proteção da matéria corante.

→Ideal para tratamentos combinados com ESTABICEL onde se procure proteção 
da cor e estabilidade tartárica.

Melhoria excecional da perceção gustativa 
antes do engarrafamento.
Associação de polissacarídeos vegetais (goma arábica) e 
manoproteínas de levedura capaz de conferir especial estrutura aos 
vinhos antes do engarrafamento. Atenua e modula a adstringência 
tânica para além de ajudar à estabilidade tartárica e coloidal dos 
vinhos. 

Apresenta um índice de colmatação baixo.

→Goma arábica de primeira qualidade com manoproteínas selecionadas.

→ELEVADO EFEITO SENSORIAL: Aumento de volume e estrutura em boca. 
Ajuda a polir arestas tânicas e amargor. Contribui para a estabilidade coloidal 
do vinho.

→Apresenta um índice de colmatação baixo, pelo que a sua aplicação pode 
realizar-se antes da última filtração.
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PREPARAR O VINHO // ESTABILIZAÇÃO

Gomasol ÓPTIMA

Gomasol SEDA
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Material e reagentes:
•Frasco pera + Congelador + Centrífuga + Espectrofotómetro + Cuvete de vidro  de 0,1 cm 

Procedimento:
1.Uma amostra de 100 ml de vinho num frasco pera mantido 24 horas em 
congelação.

2.Uma vez terminado esse tempo deixar descongelar à temperatura ambiente.

3.Após descongelar, agitar energeticamente o conteúdo e retirar uma porção do 
vinho para um tubo de ensaio. Retirar também uma amostra do vinho testemunha 
e centrifugar ambos os tubos (aprox. 10 minutos a 4000 rpm).

4.Medir a intensidade corante da amostra testemunha (IC0) e depois do processo 
de congelação (IC1). 

IC = DO420nm+DO520nm+DO620nm
Resultados:
Se a diferença de cor (IC0-IC1) é > 1 ponto, a amostra é instável em matéria corante; 
se é < 1 é estável.

Como determinar a estabilidade da matéria corante em 
laboratório.

ESTABILIDADE DA MATÉRIA CORANTE

ESTÁVEL LIGEIRAMENTE INSTÁVEL INSTÁVEL

DIFERENÇA DA 
INTENSIDADE 
CORANTE  (IC)

<1 1-1.4 >1.4

NOTA: Quando a diferença de intensidade corante está muito próxima de um (1-
1.4) pode considerar-se como ligeira instabilidade.

•Exudação natural, gomosa, seca, em forma de lágrimas, endurecida pelo ar, 
obtida de várias espécies de árvores de Acacia, aparece nas ranhuras ou cortes 
que se fazem nos troncos. 

•Existem cerca de 500 espécies de Acácia mas só algumas são comercialmente 
importantes e só 2 tipos de origens botânicas, apresentam as funções específicas 
requeridas para a sua utilização na indústria enológica:

Acacia Senegal (também chamada Kordofan ou Verek)
Acacia Seyal (também chamada Thala, Friable)

CARACTERÍSTICAS GOMAS: 

Gomas arábicas.

TIPO ACACIA SENEGAL ACACIA SEYAL

NOME

KORDOFAN, VEREK THALA,FRIABLE

APARÊNCIA

Lágrimas cor âmbar Lágrimas cor âmbar escuro

PROPRIEDADES 
FÍSICO-QUÍMICAS

Poder óptico negativo.
Maior proporção de L-arabinose 

que  D-galactose.

Poder óptico positivo.
Maior proporção de D-galac-

tose que  L-arabinose.

Maior quantidade de 
L-rhamnose e D-glucurónico 

não substituído.

Maior quantidade de ácido 
4-O-methyl-D-glucurónico

Viscosidade entre 60-180 cps 
(solução a 25% a 25ºC)

Viscosidade entre 30-100 cps 
(solução a 25% a 25ºC)

Conteúdo proteico 2-3 % Conteúdo proteico  <1%
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Estabilidade Tartárica.
Vinhos cristalinos sem cristais.

Este método garante a total precipitação do bitartarato que há no vinho. Através 
da adição de CREMORVIN (cremor tártaro ou bitartarato de potássio), durante 
a estabilização por frio dos vinhos, aumentamos os pontos de cristalização 
favorecendo o processo de cristalização e precipitação.

METAVIMON estabiliza os sais tartáricos por inibição dos seus cristais. Os iões 
bitartarato e potássio formam microcristais que permanecem em dispersão, o 
ácido metatartárico coloca-se nos centros ativos destes. Assim impede que os 
catiões potássio e bitartarato se aproximem, e consegue-se evitar o crescimento 
do cristal que com um tamanho maior seria visível e se depositaria.

Deve ser aplicado imediatamente antes do engarrafamento, depois dos 
tratamentos de clarificação e filtração, sendo ideal no caso de realizar duas 
filtrações aplicar entre elas.

Está destinado a vinhos brancos, tintos e roses de rotação rápida.

A sua eficiência está diretamente relacionada com a Tª de armazenamento do 
vinho. Maior Tª menor eficácia; a sua eficácia média está em cerca de 1 ano.

•Mecanismo de atuação 
Da mesma forma que o ácido metartárico, a CMC fixa-se sobre as arestas dos 
cristais de bitartarato de potássio e inibe a sua formação e crescimento.

•Aplicação
Estabilização perante sais de bitartarato potássico; o seu efeito nas precipitações 
de tartarato de cálcio é muito limitado.

•ESTABILIDADE DE ESTABICEL EM VINHOS

Estabilização por frio  CREMORVIN (Bitartarato de potássio)

Estabilização Tartárica com  METAVIMON 
(Elaborado con  acido    metatartárico natural)

Estabilização Tartárica por ESTABICEL (CMC)

VINHOS BRANCOS

É possível assegurar a eficácia do tratamento 
em >99% das ocasiões. Na maioria dos casos 
a utilização de doses de 50 ml/hl é suficiente.

Em vinhos com elevada instabilidade 
tartárica (>300 μS/cm) comprovar 
previamente a eficácia do tratamento.
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CREMORVIN + FRIO

ESTABICEL

ESTABITART + FRIOO que é o índice de esterificação?
É a percentagem de grupos ácidos do acido tartárico que estão substituídos.

O grau de esterificação influi no efeito estabilizador: quanto maior for, maior é a 
capacidade coloidal do composto e por isso a sua capacidade estabilizante. 

Compostos com índice de esterificação inferior a 30 não podem ser utilizados 
como estabilizantes e os valores ótimos estão entre 37-40. 

PREPARAR O VINHO // ESTABILIZAÇÃO
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Composição. 
 
Polissacárido linear à base de unidades 
de β-D- glucose, cujos grupos primário 
e secundário, álcool estão esterificados 
mediante grupos acetato de sódio, segundo 
a seguinte fórmula geral:  

[C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)R]n
onde:
n= grau de polimerização
R=grau de substituição 

Grau de polimerização (GP) (nº de unidades 
de glucose/molécula). Indica o tamanho da 
molécula e está directamente relacionado 
com a viscosidade da CMC. A maior GP 
corresponde maior viscosidade. Para 
vinhos convém que seja baixo para evitar 
problemas de aplicação e homogeneização 
na amostra.

Grau de substituição (GS) (grau de 
esterificação). Caracteriza o efeito inibidor 
da CMC: a maior GS corresponde maior 
número de radicais carboximetilo e maior 
efectividade da CMC.  São recomendáveis 
valores de mínimo 0,60 e máximo 0,95 para 
evitar problemas de solubilidade.

Estabicel não colmata os filtros. 
•Imprescindível assegurar-se uma homogeneização perfeita, a chave para obter 
uma eficácia máxima.

•Incorporar no mínimo 48 horas antes da última filtração antes do engarrafamento 
(se algum dos seguintes parâmetros é inadequado: limpidez do vinho,  
temperatura, integração do produto) o intervalo de tempo deverá ser ampliado.

Como determinar a estabilidade tartárica em laboratório 
em vinhos com adição de CMC.
 
1.MÉTODO CONGELAÇÃO PERA: Não utilizar o método de congelação da pera em 
vinhos com adição de CMC. Foi comprovado experimentalmente que a CMC a 
temperaturas de congelação (-18 ºC) precipita e o teste dá resultado erróneo.

2.MÉTODO DE FRIO: Manter a amostra a -4 ºC durante um mínimo de 6 dias, para 
ver ausência ou presença de cristais. 

3.MÉTODO DE MINI-CONTACTO, IDEALMENTE UTILIZAR SISTEMA SEMI-
AUTOMATIZADO COM BOM CONTROLE DE TEMPERATURA COMO O TARTRACHECK

Estabicel não modifica a filtrabilidade.
 
•ESTABICEL não só não modifica, como em alguns casos foi observado que 
melhora a filtrabilidade da amostra. 
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ELEVADA ESTABILIDADE 
E SUAVIDADE PARA OS VINOS

Soluções para melhorar a estabilidade tartárica e a estabilidade de matéria corante dos vinhos.
Proteção em relação a inestabilidades.

Melhoria da perceção organolética.
Produto natural.

Gomasol® 
ÓPTIMA / PRO / SEDA / PHI 

www.agrovin.com
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Para degustar um vinho que conserve 
todos os benefícios produzidos 

durante a sua elaboração, é imprescindível 
uma excelente conservação. Nalgumas 
ocasiões, os vinhos, são conservados 
com oscilações de temperatura, altas 
condições de luminosidade e altas 
variações de humidade; condições 
favoráveis para o aparecimento de 
depósitos. Os produtos à base de 
sulfuroso ajudam a prevenir a oxidação 
e a evolução microbiana devido às suas 
propriedades, antisséptica e antioxidante.

Conservação
PREPARANDO O VINHO
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Legislação limitante
150mg/l em vinhos tintos e 200mg/l e 
vinhos brancos (CE 606/2009) (para vinhos 
secos: < 5g/l de açucares residuais).

Em vinhos biológicos a normativa é mais 
restritiva sendo o limite de SO2 total de 100 
mg/l para vinhos tintos e de 150 mg/l para 
vinhos brancos. (UE 203/2012).

Raio OY varia segundo o pH.
Raio OX varia segundo a 

temperatura.

Proteção de cor e aroma.
O anidrido sulfuroso ou dióxido de enxofre (E-220) é sem dúvida o aditivo mais 
amplamente utilizado na vinificação e também o mais indispensável. Os efeitos 
antioxidante, antioxidásico e antimicrobiano do dióxido de enxofre, convertem 
esta molécula numa ferramenta praticamente imprescindível na elaboração de 
vinhos.

O sulfuroso em Enologia.

Formas de SO2  no vinho.
À temperatura ambiente o dióxido de enxofre encontra-se no estado gasoso. No 
vinho pode estar em três formas diferentes:

Os enólogos denominam SO2 ou sulfuroso a todas estas formas. Quando um 
enólogo comenta que o vinho tem 100 ppm, de SO2, refere-se à quantidade total 
de SO2 do vinho, quer dizer:

SO2 total = SO2 livre + SO2 combinado 
SO2 livre = SO2 molecular+ bissulfitos + sulfitos
SO2 combinado: sulfitos unidos a outras moléculas como açucares, acetaldeído ou 
compostos fenólicos.

Dióxido de enxofre molecular (SO2): Principal responsável da atividade 
antimicrobiana. O anidrido sulfuroso molecular é geralmente considerado 20 
vezes mais eficaz que o bissulfito na inibição das leveduras e 500 vezes mais na 
inibição das bactérias. Possui uma certa atividade antioxidante e é responsável 
pelo desagradável odor picante que apresenta o anidrido sulfuroso. A sua 
presença está fortemente ligada ao pH do vinho.

Bissulfito (HSO3
-): Esta é a forma predominante no vinho e é o principal 

responsável da inativação das polifenoloxidases. Portanto, a atividade 
antioxidásica do dióxido de enxofre depende da sua presença. Pelo contrário os 
seus efeitos antimicrobianos e antioxidantes são de pouca importância.

Sulfito (SO3
2-): Ao pH do vinho a sua presença é mínima. Ainda assim, o sulfito é 

capaz de reagir diretamente com o oxigénio e com o peróxido de hidrogénio e por 
isso possui uma certa capacidade antioxidante.

O SO2 combinado carece de atividade antioxidante e antioxidásica, e os seus 
efeitos antimicrobianos são muito menores, pelo que a combinação do dióxido 
de enxofre conduz praticamente  à  perda dos seus efeitos benéficos. 

As propriedades enológicas do SO2 dependem da forma 
química em que este se encontra:
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Fungicida ++ Débil - -

Bactericida ++ Débil - Débil

Antioxidante ++ + Débil -

Antioxidásico + ++ - -

Potencial redox + + Débil -

Combinação etanal + + + +

Papel gustativo Odor picante
Sabor enxofre

Sem odor
Sabor enxofre

Sem odor
Sabor enxofre

Sem odor
Sem sabor

Antioxidantes
Têm propriedades redutoras, monopolizando 

oxigénio e impedindo a oxidação

Antioxidásicos
Destroem as oxidases evitando quebras.

Antimicrobianos
Exercem uma atividade inibidora sobre as leveduras, 

bactérias lácticas e bactérias acéticas.

PROPRIEDADES

Formas de SO2 no vinho

FÁBRICA PRÓPRIA DE 
ENGARRAFAMENTO 

DE GÁS  S02 
AGROVIN dispõe de uma moderna fábrica 
de engarrafamento, parque próprio de 
garrafas e dosificadores de SO2 de diferentes 
tamanhos adaptados a cada adega.
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Vinhos menos oxidados.
Vinhos mais vivos.

BACTERVIN

METABISSULFITO DE POTÁSSIO

SULPHUR

ÁCIDO ASCÓRBICO

SORBATO DE POTÁSSIO

Combinação de metabissulfito de potássio e tanino gálico que ajuda a prevenir o 
desenvolvimento dos microrganismos e atua como antioxidante e antioxidásico, 
protegendo os vinhos contra a oxidação.

Um clássico!... associação ideal ( metabissulfito de potássio, ácido ascórbico, 
ácido cítrico e ácido metatartárico ) para diminuir rapidamente o oxigénio 
dissolvido. Proteção contra a oxidação.

Sal inorgânico que ao ser dissolvido em meio ácido gera dióxido de enxofre.

Dióxido de enxofre em dissolução aquosa em diferentes concentrações (6%, 15% 
e 18%).

Ácido ascórbico ou Vitamina C é um conservante que aplicado ao vinho se oxida 
consumindo o oxigénio dissolvido, desta forma protege o vinho, evitando a 
oxidação dos compostos aromáticos e dos compostos polifenólicos.

Impede a oxidação de Fe (II) a Fe (III), evitando a casse férrica, ainda que pelo seu 
limite legal seja um tratamento muito limitado.

O sorbato potássico é um conservante com efeito fungicida utilizado 
fundamentalmente para evitar a refermentação em vinhos doces. Uma vez que 
não afeta as populações de bactérias. A sua aplicação é necessária garantindo 
um nível de sulfuroso livre elevado.

Antioxidante para mostos e vinhos.

Conservante para vinhos doces

Complexos

Básicos

PREPARAR O VINHO // CONSERVAÇÃO

REDOXVIN
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AGROVIN propõe uma completa 
família de agentes de filtração para 

a separação líquido-sólido especialmente 
selecionados para adequar-se aos 
diferentes sistemas de filtração, desde 
a filtração de desbaste até à filtração 
esterilizante. Pela sua grande variedade, 
os agentes filtrantes distribuídos pela 
AGROVIN  adaptam-se a um elevado 
número de sectores industriais, como 
a produção de vinhos, sumos, azeites, 
indústrias químicas e farmacêuticas e 
outros sectores industriais que requerem 
um controlo preciso na qualidade do 
produto final.

Filtração decisão final
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Filtração Decisão final.
Uma das questões mais importantes na Enologia é a idoneidade do tipo de filtração 
em função do tipo de vinho. Adaptar os critérios de filtração às características 
do vinho é uma preocupação constante para numerosos enólogos, não só 
simplesmente porque a fase visual é o primeiro contato com os vinhos durante 
a sua degustação, mas porque realizar filtrações demasiado agressivas pode 
ocasionar uma diminuição da complexidade do vinho.

Escolher um bom itinerário de filtração focado no binómio “vinho – meio filtrante”  
e nos requisitos de turvação, microbiologia... que exigem atualmente os mercados 
é a base do êxito.

Parâmetros a estudar antes da filtração
Actualmente existem diferentes parámetros que nos podem ajudar a adaptar a 
filtração ao nosso tipo de vinho. Os principais são: Turbidez, Índice de Colmatação 
(IC), Coeficiente de Colmatagem (CC) e o V máximo.

Em qualquer caso, para turvações maiores a 50 NTU a recomendação inicial 
é realizar uma clarificação ou aplicação da enzima de filtração (Enovin 
PECTINASE-L). Ainda que a turbidez nos possa dar uma ideia do meio filtrante 
a utilizar, as substâncias em estado coloidal que se encontram no vinho podem 
fazer com que a filtração não se realize de acordo com as nossas expectativas, 
pelo que o conhecimento do resto dos parâmetros IC e CC é indispensável.

UMBRAL DE RETENÇÃO DAS FILTRAÇÕES – TIPO PARTÍCULAS - % MACROMOLÉCULAS
POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO  (Romat H.2014)

UMBRAL DE RETENÇÃO TIPO DE PARTÍCULAS % MACROMOLÉCULAS COLOIDAIS
> 50 μm Partículas vegetais, Floculantes Vários Macro Polissacarídeos

50>10 μm Cristais de bitartaratos, diversas proteínas Glucanos de Botrytis (+/- 450 kDa)

10>1,5 μm Leveduras. Precipitados Glucanos da Levedura  (+/- 150 KDa)

1,5>0,5 μm Bactérias Polissacarídeos, Manoproteinas  (40 a 70 Kda)

0,5>0,1 μm Partículas amorfas Macromoléculas coloidais

<0,1 μm Sem definição Matéria corante/coloides diversos

Turbidez  (NTU) Tipo de filtração Diâmetro do poro 

T>100 Terras, filtro prensa e 
filtro tangencial >5 μm

100>T>50 Terras, tangencial

50>T>15 Terras, placas, discos
1,2 -5 μm

15>T>3 Terras, placas, discos

3>T Placas, cartuchos 0,65 μm
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Filtração por terras.
Filtração versátil.
As diatomáceas procedem de rochas sedimentares muito porosas, compostas por 
acumulação de carapaças com elevado conteúdo em sílica e são utilizadas como 
coadjuvantes de filtração, pela sua porosidade e grande capacidade de adsorção.

Pela sua grande porosidade, a diatomácea extraída contém entre 60-70% de 
água. Terras diatomáceas RADIFIL. Após a moagem, o mineral é seco, triturado e 
depois refinado até alcançar a forma de pó.

Pelo seu extenso intervalo de permeabilidades, as diatomáceas Radifil, adaptam-
se com facilidade aos diferentes processos de filtração, tanto na formação de 
pré-capas como em aluvionagem.

Compakcel é um coadjuvante de 
filtração de utilização na realização 
da pré-capa, antes do ínicio da 
filtração, melhorando a formação da 
mesma.

Outras características de Compakcel:

•Aumento da eficácia da filtração.

•Melhora a estabilidade da pré-capa 
durante a filtração e o rendimento em 
peso do filtrado.

•Rápida humidificação reduzindo o 
tempo de formação da pré-capa.

•Divisão homogénea da pré-capa por 
toda a superfície filtrante.

•Elevado poder adsorvente de 
humidade e coloides em suspensão, 
graças à elevada superfície específica 
do produto e à sua especial química 
superficial.

•Resistência a golpes de pressão, 
sobretudo em filtros de placas 
verticais.

•Fácil separação da pré-capa ao 
finalizar a filtração, inclusivé em filtros 
de descarga automática.

Terras diatomáceas Radifil

Compakcel

Nome 
comercial

Permeabilidade 
média 

[Darcies]

Retenção 
em 50μ

[%]

Tamanho 
médio de 
partícula 

[μm]

Densidade 
da camada 

[g/ml]

Perda por 
ignição 

[%]

Humidade 
[%] pH

Radifil RN 1 0,025-0,050 <10 13 <0,400 <0,5 <0,5 6

Radifil RN 6 0,050-0,100 <12 18 <0,400 <0,5 <0,5 6

Radifil RP 1 0,080-0,220 <18 13 <0,410 <0,5 <0,5 6

Radifil RP 4 0,160-0,450 <20 16 <0,410 <0,5 <0,5 6

Radifil RW 12 0,90-1,3 <16 24 <0,395 <0,5 <0,5 10

Radifil RW 14 0,8-1,8 <17 28 <0,430 <0,1 <0,5 10

Radifil RW 20 2,4-4,0 <25 38 <0,405 <0,5 <0,5 10

Radifil RW 30 3,5-5,5 <30 40 <0,405 <0,5 <0,5 10

Radifil RW 50 4,9-8,1 <40 42 <0,380 <0,5 <0,5 10

Radifil RW 60 7,5-12,5 <55 66 <0,380 <0,5 <0,5 10

Radifil RW 70 10,5-17,5 <70 60 <0,380 <0,5 <0,5 10

Permeabilidade: É a qualidade 
de um sólido deixar trespassar 
um líquido em determinadas 
condições. A unidade de medida é 
o Darcy; esta medida faz-se  num 
permeâmetro por fluxo de água 
através de uma camada de Radifil 
sobre pressão constante. Quanto 
mais baixa seja a permeabilidade 
mais fechada será a filtração.

A densidade aparente da camada: 
esta medida indica a densidade 
húmida de uma camada de Radifil 
na situação de filtração. Permite 
calcular as espessuras da capa 
de Radifil nos suportes do filtro. 
Para os coadjuvantes de filtração, 
quanto mais baixo for o valor 
da densidade de camada mais 
importante é o espaço disponível 
para a eliminação de impurezas.

Compakcel 
100

Compakcel 
300

Compakcel 
Oleo

Compakcel 

Oleo Max
0,7 – 1 0,1 – 0,4 2 – 4 2,0 - 6,0 Permeabilidade [Darcy]

< 5 < 5 < 5 < 5 Humidade  [%]
< 90 < 90 < 90 55 – 65 Granulometria [> 150 micras]  [%]

350-400 350-400 180-230 120 - 70 Densidade aparente  [g/cc]
85 – 90 85 – 90 50 – 65 55 - 65 Cinzas [%]



MÁXIMA OPTIMIZAÇÃO
DE RESULTADOS

Desde equipamentos para adegas até projetos completos chave na mão. O Departamento de 
Engenharia da AGROVIN está em constante atualização para oferecer aos nossos clientes os mais 

recentes avanços e desenvolvimentos tecnológicos.



FreeK+
Intercâmbio catiónico

Pyxis
Dosificação de soluções 

líquidas de sulfuroso Electrowine
Potencial Redox

Perseo
Ultrasons em 

vinificaçao
ULISES

Remontagem em 
depósito

Candela
Controlo da 

temperatura na 
FML

Oxi_Out
Gestão de gases

Agatha PRO
Dosificação de soluções 
líquidas de GOMASOL

DosiOx
Microoxigenação e/ou 

Macrooxigenação

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
VERSATILIDADE NO UNIVERSO DO VINHO

Desenvolvemos tecnologias e actualizamos processos constantemente pensando nas adegas do futuro; 
trabalhamos por e para o vinho; assim é o Universo AGROVIN.

Colocamos à disposição das adegas sistemas de elevado valor técnico; a mossa missão é encontrar soluções 
enológicas que respeitem todo o processo de elaboração. Investigação, Desenvolvimento e Inovação 

são os pilares fundamentais para avançar com passo firme até ao futuro da Enologia.

Tratamos para que as soluções enológicas se adaptem às necessidades de cada Enólogo.

EQUIPAMENTO     NOVO
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Uma forma diferente de
gerenciar gases em enologia

Depois de vários anos de investigação, AGROVIN desenvolveu este equipamento 
para a eliminação selectiva de gases de baixo peso molecular (oxigénio, nitrogénio 

ou dióxido de carbono) por meio de filtros moleculares. Chega-se a extrair até 97% do 
oxigénio dissolvido dependendo da forma de operar e do caudal de trabalho.
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Proteção Natural

    PREVINE A OXIDAÇÃ
O
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Capítulo Características Produto Página

Conservación 
sin alérgenos

Melhora a estabilidade microbiológica e o potencial de envelhecimento dos vinhos.
Apto para vinos ecológicos.

Microstab 
PROTECT Pág. 6

Efeito antioxidante para a proteção dos aromas e atraso da evolução dos vinhos. Super Bouquet 
EVOLUTION Pág. 7

Frescura e intensidade aromática en vinhos brancos. Tanicol BLANC 
EXCELLENCE Pág. 7

MELHORAMENTO 
SENSORIAL

Melhora a estrutura aumentando o conteúdo em polissacáridos e manoproteínas. Super Bouquet Pág. 10

Incrementa o conteúdo de polissacarídeos e manoproteínas. Autólise acelerada. Super Bouquet 
MN Pág. 11

Manoproteína purificada, que aporta carácter untuoso e volume em boca. 
Melhora o equilibrio ácido e tânico.

Mannoplus Pág. 11

Tanino 100% grainha de uva. Estabilização de cor e aporte de estrutura. TAN REACTIVE Pág. 12

Tanino condensado de grainha de uva. Proteção do potencial fenólico. PROTECTAN Pág. 12

Tanino de afinamento; definição do aroma e textura. FINITAN Pág. 12

Tanino 100% pelicula de uva. Incremento de aroma e estrutura. TAN SUTIL Pág. 12

Preparação para engarrafamento de vinhos varietais e volumosos. SUAVITAN Pág. 12

Tanino 100% grainha de uva. Estabilização de cor e aporte de estrutura. TAN REACTIVE Pág. 12

Acentua os registos frutados do vinho. Tanicol RED 
VINTAGE Pág. 12

Frescura e intensidade aromática en vinhos brancos. Tanicol BLANC 
EXCELLENCE Pág. 13

Definição de aroma e textura. Aporta estrutura e doçura Robletan COEUR Pág. 13

Integra o aporte tânico e organolético da madeira. Robletan ICONE Pág. 13

Aporta complexidade aromática no nariz e confere estrutura tânica sem amargor ou 
adstringência.

Robletan 
OAKBLEND Pág. 13

Parede celular de levedura. Eliminação de compostos enxofrados indesejáveis. MannoCUP Pág. 15

Eliminação de compostos enxofrados indesejáveis. BentoCUP Pág. 15

ALTERNATIVOSEM 
ELABORAÇÃO

Máximo respeito pelo caráter varietal com uma fusão de baunilha e caramelo. Spirit CANDY Pág. 18

Aromas intensos especiados e madeira nobre. Spirit CLASSIC Pág. 19

Chocolate preto, café, fumados,... Spirit SPECIAL Pág. 19

Alta contribuição de taninos elágicos. Spirit NATURE Pág. 19

Baunilha, noz, cravinho,... Spirit STRUCTURE Pág. 19

Máxima complexidade aromática. Spirit ELEGANCE Pág. 19

Aromas intensos a baunilha. Spirit INTENSE Pág. 19

Intensidade e complexidade aromática. Spirit FORTE Pág. 19

CLARIFICAÇÃO

Clarificação suave e rápida de vinhos brancos e rosés de alta gama. Ictioclar Pág. 24,25

Albumina de ovo para clarificação. Apto para vinhos tintos, brancos, sidras e vinagres. Ovovin Pág. 24, 25

Proteína vegetal com ação clarificante. Proveget Pág. 24

Gelatina pouco hidrolisada para clarificação de vinhos equilibrados e estruturados. 
Apta para mostos.

Vinigel CRISTAL Pág. 24

Gelatina poco hidrolizada para clarificación de vinos equilibrados y estructurados.
Apto para mostos.

Vinigel 
PLATINUM Pág. 24

Gelatina líquida de ação clarificante. 
Proporciona suavidade tânica e redondez em boca.

Vinigel SEDA Pág. 24

Gelatina altamente hidrolisada para vinhos ricos em coloides e difíceis de clarificar. Vinigel FORTE Pág. 24

Proteína vegetal pura com ação clarificante. Proveget 100 Pág. 26
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CLARIFICAÇÃO

Clarificação suave e rápida de vinhos brancos e rosés de alta gama. Ictioclar Pág. 24,25

Albumina de ovo para clarificação. Apto para vinhos tintos, brancos, sidras e vinagres. Ovovin Pág. 24, 25

Proteína vegetal com ação clarificante. Proveget Pág. 24

Gelatina pouco hidrolisada para clarificação de vinhos equilibrados e estruturados. 
Apta para mostos.

Vinigel CRISTAL Pág. 24

Gelatina poco hidrolizada para clarificación de vinos equilibrados y estructurados.
Apto para mostos.

Vinigel 
PLATINUM Pág. 24

Gelatina líquida de ação clarificante. 
Proporciona suavidade tânica e redondez em boca.

Vinigel SEDA Pág. 24

Gelatina altamente hidrolisada para vinhos ricos em coloides e difíceis de clarificar. Vinigel FORTE Pág. 24

Proteína vegetal pura com ação clarificante. Proveget 100 Pág. 26

CLARIFICAÇÃO

Clarificante vegetal para a eliminação de polifenóis oxidáveis. Proveget QUIT Pág. 27

Clarificante vegetal para a eliminação de polifenóis oxidáveis. Melhora a limpidez  e 
suaviza a adstringência tânica.

Proveget FINE Pág. 27

Bentonite de ação clarificante reduzindo ao mínimo o volume de borras. Bengel Pág. 28

Bentonite de ação desproteinizante e clarificante. Maxibent P Pág. 28

Bentonite de ação desproteinizante e clarificante, garantindo a ausência de pó. Maxibent G Pág. 28

Bentonite com elevada capacidade desproteinizante. Maxibent MICRO Pág. 28

Clarificante preventivo de fenómenos oxidativos em mostos e vinhos. Divergan F Pág. 29

Clarificante preventivo de fenómenos oxidativos em mostos e vinhos. Divergan HM Pág. 29

ENZIMAS 
DEAFINAMENTO

Preparação enzimática líquida de amplo espectro. Enovin PECTINASE Pág. 32,33

Melhoria da clarificação e da filtração de mostos e vinhos. Enozym GLUCAN Pág. 32,33

Libertação de aromas varietais. Enovin VARIETAL Pág. 32,33

Lisozima para controlo de bactérias lácticas. Enovin LYSO Pág. 33

ESTABILIZAÇÃO

Estabilização de matéria corante. Proteção contra instabilidades em vinho 
engarrafado.

Gomasol PRO Pág. 36

Estabilidade tartárica e untuosidade em boca. Gomasol PHI Pág. 36

Estabilidade coloidal. Gomasol ÓPTIMA Pág. 37

Melhoria excecional da preceção gustativa antes do engarrafamento. Gomasol SEDA Pág. 37

Um novo conceito de equipamento de dosificação de soluções líquidas 
(GOMASOL / ESTABICEL)

Agatha PRO Pág. 37

Estabilização tartárica de vinhos mediante CMC; preparação líquida. Estabicel Pág. 41

Acelera o processo de cristalização e precipitação de bitartaratos nos vinhos. Cremorvin Pág. 41

Ácido metatartárico para inibição de precipitações tartáricas. Metavimon Pág. 41

Estabilização tartárrica melhorada e proteção de oxidação. Estabitart Pág. 41

CONSERVAÇÃO

Metabissulfito e tanino elágico, previne a formação de véu acético. Bactervin Pág. 45

Proteção de oxidações com ação complexante de ferro. Redoxvin Pág. 45

Antioxidante, anti-séptico e antioxidante. Metabisulfito 
Potásico Pág. 45

O sistema é baseado na dosagem de SO2 por pressurização com N2 e medição de 
peso com células de carga, obtendo com precisão a dosagem solicitada pelo usuário.

Dosissol 
ONE & MINI Pág. 45

FILTRAÇÃO

Coadjuvante de filtração procedente de diatomaceas fossilizadas. Radifil Pág. 49

Coadjuvante de filtração para o uso da realização da pré-capa, melhorando a 
formação da mesma.

Compakcel Pág. 49



CATÁLOGO DE INVERNO

Comprometidos com a Enologia


