
Medição de Potencial 
Redox e dosificação 
de oxigénio

Description de la technique

Este equipamento possui duas versões ou modelos:
ELECTROWINE e ELECTROWINE DosiOx.

Enquanto o primeiro permite a medição do potencial 
eletroquímico, ou potencial redox, o segundo, além desta 
função, incorpora a possibilidade de dosagem de oxigénio 
usando as técnicas de micro e macro-oxigenação.

Este manual foi desenvolvido para a descrição do equipamento 
ELECTROWINE DosiOx e é aplicável para o equipamento 
ELECTROWINE, se forem omitidas todas as referências 
relacionadas com a dosagem de oxigénio.

A seguir descrevem-se as técnicas em que se baseia o 
funcionamento deste equipamento.

Sistema para a macro e micro-dosagem de oxigénio em mosto 
e vinho.

O oxigénio tem várias aplicações durante o processo de 
elaboração do vinho.

Em primeiro lugar, é um gás necessário para o correto 
desenvolvimento de micro-organismos que causam 
fermentação alcoólica. Muitas experiências têm demonstrado 
que durante a fermentação alcoólica é necessário fornecer 
uma quantidade de oxigénio de 3 a 10 ml de oxigénio por 
litro de mosto. O momento da aplicação situa-se quando a 
densidade diminui cerca de 20 pontos e o período de aplicação 
é geralmente de 12 a 24 horas. 
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Outra aplicação clássica do oxigénio é prevenir o aparecimento 
de problemas de redução. Neste caso, a técnica de micro-
oxigenação substitui o transvasamento típico. A quantidade 
de oxigénio a introduzir situa-se entre 1 e 3 ml/l num período 
de 1 a 24 horas. Referir também que a aplicação pode ser 
interessante em barris.

 A inovação da técnica de micro-oxigenação deriva do seu uso 
para garantir a estabilização da cor. A primeira fase, desde o 
final da fermentação alcoólica até ao início da fermentação 
malolática, implica o fornecimento de uma quantidade 
próxima de 10 ml/l. Este valor será usado pelo substrato para 
provocar uma reação de polimerização, estabilizando assim o 
material polifenólico presente.

Além disso, o oxigénio desempenha um papel importante no 
refinamento dos vinhos. Nesta fase, variável de 1 a 6 meses, 
a quantidade de oxigénio recomendável varia de 1 a 4 ml/l/
mês, dependendo do tipo de vinho e da temperatura de 
conservação. Podem ser inseridos valores maiores em vinhos 
com maior estrutura e temperaturas ligeiramente elevadas.

Referir, portanto, que no processo de micro-oxigenação se 
podem identificar duas fases: uma primeira de estruturação e 
uma sucessiva de harmonização do produto.

Em alguns casos, é necessário o uso de taninos exógenos para 
complementar os vinhos. A AGROVIN oferece aos seus clientes 
a família TANICOL. Para a utilização, contacte o seu agente de 
vendas ou consulte a ficha técnica correspondente. 



Sistema de Controlo Redox

• A medição do potencial redox em enologia permite prever 
se o vinho está em risco de oxidação (altos potenciais) ou 
redução (baixos potenciais). Com base neste valor, pode ser 
realizada uma gestão mais inteligente do fornecimento de 
oxigénio no meio durante a vinificação.

• No vinho, ocorrem múltiplas reações sucessivas, espontâneas 
e simultâneas, envolvendo os mais variados compostos, e 
o vinho possui uma infinidade de pares redox. Isto torna 
impossível alcançar um equilíbrio no meio. Por esta razão, 
sempre será medido um valor de potencial pontual chamado 
potencial livre.

• A evolução deste potencial livre ao longo do processo de 
vinificação indicará em que pontos do processo é necessário 
um fornecimento de oxigénio, porque o potencial cai para 
valores muito baixos; ou quando o fornecimento de oxigénio é 
excessivo, porque o potencial atinge valores muito altos.

• Conhecer o intervalo de valores dentro do qual este 
parâmetro, o potencial, deve ser mantido durante a vinificação 
e controlar o fornecimento de oxigénio para o manter dentro 
dos valores limite, permite alcançar uma vinificação mais 
segura e adequada para o tipo de produto.

 

 Componentes incluídos

Sondas de 
Potencial Redox
Sondas que permitem 
a medição do potencial 
eletroquímico.

Cabos USB
São fornecidos gratuitamente 
e servem para ligar o 
equipamento a outros 
dispositivos, como 
computadores pessoais, etc.

Componentes opcionais 

Difusor em 
aço inoxidável
Difusor específico para a 
aplicação ELECTROWINE 
DosiOx. 

Fabricado em aço inoxidável AISI 316L. A passagem dos poros é 
de 3 mícrones nominais. É composto por uma tampa cega de 
3/8”, uma rosca reduzida de 3/8” a 1/4”, um conector rápido de 
tubo de 4-1/4” e uma junta de silicone.

Difusor cerâmico
Difusor específico para a 
aplicação ELECTROWINE 
DosiOx. 

Fabricado em cerâmica porosa de 2 mícrones nominais e 
montado numa estrutura de aço inoxidável AISI 316. Juntas de 
fecho de silicone. Fornecido com a saída rápida adequada.

Lança Retrátil
Um acessório que permite 
que o difusor seja inserido 
no tanque de forma muito 
simples, pois é feito através 
da válvula de claros (é 
imprescindível que seja uma 
válvula de esfera). 

Fabricada em aço inoxidável 316, incorporando o conector 
correspondente para a sua junção ao tanque. Para secções 
maiores de NW65 também é possível fabricá-la para chaves de 
borboleta.
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