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RREESSUUMMOO  
  

 Neste presente trabalho, estudou-se a utilização de um processo alternativo de filtração de 

vinhos, a microfiltração tangencial. 

 O sistema de microfiltração tangencial utilizado nos diferentes ensaios era composto por 

um módulo de membranas de PVDF com uma configuração em espiral de 7,43 m2 de área 

efectiva e um tamanho médio de poro de 0,20 µm. 

 Foram analisados os efeitos da pressão transmembranar (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 3,5 bar) nos 

fluxos de permeado bem como na qualidade do vinho filtrado. O aumento da pressão 

transmembranar resultou no aumento do fluxo de permeado, este aumento foi mais acentuado 

para pressões até 1,0 bar, a partir deste valor o aumento do fluxo tornou-se gradualmente mais 

lento, tendendo para um valor limite (26 L.h-1.m-2). 

 Em todos os ensaios realizados obteve-se o mesmo comportamento relativamente ao 

fluxo de permeado, observando-se uma diminuição acentuada do fluxo nos instantes iniciais 

seguida de uma diminuição lenta que se prolongou até ao fim da filtração. 

 Foram ainda calculadas as resistências reversíveis e irreversíveis formadas durante o 

processo de filtração, verificando-se que quanto maior a pressão transmembranar aplicada 

maior são os valores das resistências obtidos com máximo de 8,41×10-12 m-1 e 7,41×10-12  m-1, 

reversível e irreversível, respectivamente. 

 Relativamente à qualidade do vinho filtrado, a pressão transmembranar de 0,5 bar foi a 

que permitiu melhores resultados, em particular na intensidade da cor e retenção de 

polissacarídeos, razão pela qual foi seleccionada esta pressão para a continuidade do trabalho. 

 Após o novo ensaio de microfiltração, nas condições óptimas (0,5 bar), realizaram-se 

análises ao vinho obtido e comparou-se com o mesmo vinho mas, filtrado pelo sistema de 

terras de diatomáceas. O principal inconveniente encontrado para o sistema de microfiltração 

tangencial foi a perda de intensidade de cor, que foi de aproximadamente 31%, enquanto que 

na filtração por terras este valor foi de apenas 11%. Nos restantes parâmetros analisados, a 

microfiltração tangencial obteve resultados comparáveis ou superiores aos da filtração clássica.  

 Com a realização deste trabalho foi possível concluir que a microfiltração tangencial é um 

processo promissor na filtração de vinhos, e que nas condições operacionais óptimas a 

filtração de vinho e efectuada de forma eficiente, uma vez que, permite obter um vinho de boa 

qualidade. 

  

 

Palavras-chave: Filtração de vinhos; Microfiltração tangencial; Fluxo de permeado; Pressão 

transmembranar; Qualidade do vinho.  
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AABBSSTTRRAACCTT  
 

 In this work, the use of an alternative method for wine filtration, the cross-flow 

microfiltration system was studied. 

 The process was performed using a spiral wound microfiltration PVDF membrane whit a 

pore size of 0.20 µm and an effective area of 7.43 m2. 

 The effects of the transmembrane pressure (0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 3.5 bar) on the permeate 

flux, as well as on the quality of the filtered wine were studied. The increased pressure resulted 

in a proportional increase of the permeate flux, but only up to 1.0 bar. Above this value the 

increase in the permeate flux became progressively slower, approaching to a limit value         

(26 L.h-1.m-2). 

 All the tests carried out showed the same permeate flux behavior, i.e., in the initial instants 

of the process the permeate flux decreases markedly and is then followed by a slow decline 

which lasts until the end of the filtration process. 

  The values of the reversible and irreversible resistances formed during the filtration 

process were also calculated. It was verified that for higher transmembrane pressure the obtain 

resistances were also higher, up to 8,41 m-1 e 7,41 m-1 (reversible and irreversible, respectively) 

 Considering the filtered wine quality, the transmembrane pressure of 0,5 bar led to the best 

results, and this transmembrane pressure was therefore selected to continue the work.  

 After a new microfiltration experiment, using the optimal conditions (0,5 bar), analyses 

were carried out on to the obtained wine and also to the same wine filtrered using the 

diatomaceous earth process, to compare the wine quality. The main drawback found for the 

cross-flow microfiltration system was the loss of color intensity, which was approximately 31 %, 

while in the filtration by diatomaceous earth the loss was only 11 %. For the other wine quality 

parameters the cross-flow microfiltration results were quite favorable.  

 With this work we can conclude that cross-flow microfiltration is a promising process in 

wine filtration, and that under the optimum operating conditions the filtration of wine using this 

process is carried out efficiently, obtaining a wine whit good quality.   

 

 

 

 

Keywords: Wine filtration, Cross-flow microfiltration, Permeate flux, Transmembrane pressure, 

Wine quality  
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11..  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  EE  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  
 

O CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, é uma infra-estrutura tecnológica, 

promotora da valorização e inovação tecnológica neste sector produtivo. Ao longo dos últimos 

anos o CTIC tem tido um papel muito importante no apoio tecnológico às empresas de diversos 

sectores, nomeadamente o de curtumes, alimentar, ambiental e de desenvolvimento de 

processos/produtos.   

 
Figura 1. 1 - Logótipo do CTIC 

 

Esta dissertação enquadrou-se num projecto de desenvolvimento tecnológico decorrido no 

CTIC para uma empresa do sector alimentar. Este trabalho visou estudar um processo 

alternativo de filtração de vinhos, a microfiltração tangencial. O processo actual de filtração de 

vinhos recorre à filtração por terras diatomáceas, as quais não são recuperáveis e, como tal, 

constituem um resíduo após a sua saturação, sem possibilidade de valorização e cuja 

deposição em aterro constitui um custo adicional 

Assim, o principal objectivo desta dissertação foi estudar a viabilidade da microfiltração 

tangencial na filtração de vinho. Mais específica e detalhadamente, objectivou-se: 

• determinar a influência de parâmetros operacionais no desempenho do processo 

de microfiltração; 

• estabelecer as condições operacionais do sistema que favoreçam a sua 

estabilidade e produtividade; 

• avaliar a qualidade do vinho filtrado através de análises químicas, físicas e 

microbiológicas e; 

• comparar a qualidade do vinho filtrado no sistema de microfiltração tangencial com 

o vinho filtrado com terras diatomáceas.  

Esta dissertação é composta por duas partes distintas. A primeira corresponde a uma 

revisão bibliográfica que serve de suporte ao trabalho, e a segunda ao trabalho prático 

desenvolvido no decorrer do estágio curricular. A terminar, são apresentadas algumas 

conclusões e sugestões para a continuação do desenvolvimento do processo aqui abordado. 
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22..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

22..11..  GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  EE  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  FFAABBRRIICCOO  DDOO  VVIINNHHOO  

22..11..11..  GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

O vinho é uma bebida alcoólica que resulta da fermentação do mosto de uvas frescas, sãs 

e maduras, por intermédio de microrganismos (leveduras) que transformam o açúcar do sumo 

da uva em álcool etílico, anidro carbónico e uma série de elementos secundários em 

quantidades variadas. Dada esta diversidade de elementos presentes, o vinho é considerado 

um produto elaborado, diferenciando-se assim dos produtos fabricados, os quais são 

caracterizados por misturas de várias matérias-primas [1]. 

Durante a fabricação do vinho é fundamental ter em conta vários factores, os quais não 

podem ser negligenciados e que são determinantes para a qualidade e sabor finais do produto. 

Além disso, a boa qualidade das uvas e o momento da sua colheita também influenciam 

significativamente o resultado final. Por exemplo, uma vindima efectuada antes do tempo 

apropriado, origina a produção de um vinho mais aguado, com uma baixa concentração de 

açúcar e, consequentemente, de álcool. Se, pelo contrário, a vindima for tardia, obter-se-á um 

vinho rico em álcool, porém pouco ácido [2].  

O transporte e a selecção das uvas, a supervisão das cubas de fermentação, 

procedimentos enológicos e a avaliação correcta e adequada do período de estágio são, 

igualmente, factores muito importantes que não podem ser descurados [2]. 

Ainda que a história de um vinho comece na vindima e termine na garrafa, os métodos 

para produzir um vinho diferem. Na elaboração de vinho branco é essencial retirar as peles dos 

bagos e qualquer parte lenhosa do cacho, enquanto nos vinhos tintos as peles ricas em taninos 

e pigmentos são utilizadas na fermentação e são também fundamentais para criar vinhos com 

boa cor e complexos. Os vinhos rosés podem ser elaborados através de métodos semelhantes 

aos do vinho branco ou tinto [3].  

Deste modo, o processo de produção de vinhos é dependente do tipo de vinho que se 

pretende produzir, mas de uma forma geral o processo é constituído pelas etapas de 

esmagamento, fermentação, filtração, envelhecimento e engarrafamento, como representado 

na Figura 2.1. 

 
Figura 2. 1 - Representação esquemática do processo de fabrico de vinho. Imagem adaptada de [3]. 
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22..11..22..  EESSMMAAGGAAMMEENNTTOO  

Antigamente, o esmagamento das uvas era feito com os pés. Actualmente, é um processo 

modernizado e mecanizado No entanto, algumas regiões ainda mantêm a tradição. Deste 

procedimento obtém-se uma mistura de sumo, cascas e bagas, vulgarmente denominada de 

mosto [4].  

22..11..33..  FFEERRMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  

 A fermentação é a etapa mais importante e complexa do processo de fabricação do vinho. 

Exige um controlo rígido da temperatura, da supressão de bactérias indesejadas e, por outro 

lado, da quantidade necessária de microrganismos responsáveis pela fermentação, 

nomeadamente a levedura Saccharomyces cerevisae. 

 Uma temperatura correcta é indispensável para facilitar o crescimento das leveduras e 

bactérias, extrair sabor e cor das cascas, permitir a acumulação de subprodutos desejados, e 

prevenir a cessação da actividade microbiana, não devendo exceder os 25 a 30 °C. Além 

disso, o contacto com o ar deve ser cuidadosamente controlado para evitar a oxidação do 

vinho [3,4]. 

 Terminada a fermentação alcoólica, alguns vinhos são sujeitos a uma segunda 

fermentação, denominada por maloláctica. Nesta segunda fermentação são adicionadas 

bactérias lácticas, responsáveis pela transformação do ácido málico em ácido láctico, limitando 

assim a acidez do vinho. Consequentemente, parte da acidez do vinho transforma-se em ácido 

carbónico volátil [3,4].  

22..11..44..  FFIILLTTRRAAÇÇÃÃOO  

Actualmente esta técnica utiliza processos modernos mecanizados para clarificar o mosto 

obtido durante a fermentação. Nesta etapa, o vinho é clarificado através da eliminação dos 

resíduos causadores de turvação e opacidade, permitindo uma estabilização microbiológica do 

vinho [4].  

22..11..55..    EENNVVEELLHHEECCIIMMEENNTTOO  

Existem três formas de efectuar o envelhecimento do vinho - em barris, em garrafa ou em 

casco e, posteriormente, em garrafa. O método clássico de envelhecimento é efectuado em 

barris de carvalho porosos que permitem a entrada de oxigénio e a saída de água e álcool. 

 A capacidade de um vinho melhorar em estágio é influenciada por diversos factores, 

designadamente, o tipo de uva utilizada na produção do vinho, a vinificação e as condições de 

armazenamento.  

Durante o processo de envelhecimento, a percepção da acidez pode alterar-se e aromas 

terciários podem ser manifestados. Aquando a mistura destes aromas com os componentes 

extraídos da madeira, o sabor e aroma do vinho podem, por sua vez, ser também alterados, 
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tornado o vinho mais complexo, aromático e com um final mais longo. Todavia, nem todos os 

vinhos têm potencial de envelhecimento [4].  

22..11..66..  EENNGGAARRRRAAFFAAMMEENNTTOO  

Esta é uma etapa muito importante no processo de produção que, não sendo devidamente 

executada, pode alterar o resultado de todo o trabalho anteriormente realizado.  

O processo de engarrafamento requer cuidados especiais para evitar a ocorrência de 

resultados indesejados, tais como, a oxidação do vinho devido à sua exposição momentânea 

ao ar, a indevida foto indução ou contaminações microbiológicas.  

A boa qualidade da rolha é, também, um factor essencial uma vez que pode modificar 

drasticamente o sabor do vinho [4].   

22..22..  CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  DDOO  VVIINNHHOO  

22..22..11..  AASSPPEECCTTOOSS  GGEERRAAIISS  

A química do vinho é extremamente complexa e ainda hoje não é totalmente conhecida. 

Os avanços tecnológicos desta ciência permitiram progressos notáveis na compreensão dos 

processos naturais que ocorrem no interior do vinho.  

No início do século XX, apenas eram conhecidos pouco mais de meia dúzia de compostos 

químicos constituintes do vinho, nos anos 40 cerca de 50 e, actualmente, já foram identificados 

mais de 600 compostos. A presença desta vasta quantidade de compostos químicos no vinho, 

aliada à sua grande diversidade, ilustra sem margem para dúvidas, o seu elevado grau de 

complexidade. 

O vinho é obtido a partir da fermentação de uvas, sendo que a sua composição é 

determinada pela própria composição da uva, a qual depende de características genéticas, 

condições de cultivo da vinha, maturação da uva na colheita e das práticas enológicas. A 

composição do vinho depende também da presença de leveduras, bactérias e dos seus 

metabolismos [1,5]. Os principais componentes presentes no vinho encontram-se descritos na 

Tabela 2.1. 

 
Tabela 2. 1 - Principais componentes presentes no vinho [1]. 

Componente Concentração (g.L-1) 

Água 750 - 900 

Etanol 69 - 121 

Ácidos orgânicos 3 - 20 

Minerais 0,6 – 2.5 

Compostos azotados 0,5 - 5 

Compostos fenólicos 1,5 - 6 

Polissacarídeos 0,4 – 0,7 
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22..22..22..  ÁÁCCIIDDOOSS  OORRGGÂÂNNIICCOOSS  

22..22..22..11..  AA  AACCIIDDEEZZ  DDOO  VVIINNHHOO  

Os ácidos orgânicos contribuem significativamente para a qualidade do vinho, uma vez 

que influenciam a sua estabilidade e as suas qualidades organolépticas. As propriedades 

conservantes dos ácidos orgânicos permitem uma estabilidade microbiológica e físico-química 

do vinho [5]. 

O papel dos ácidos na manutenção do pH do vinho é crucial, uma vez que um valor de pH 

baixo permite uma estabilidade da cor, no caso dos vinhos tintos. À medida que o pH aumenta, 

as antocianinas perdem a sua cor vermelha tornando-se azuladas. Deste modo, os vinhos com 

um valor de pH mais elevado (> 3,9) são mais susceptíveis à oxidação e à perda de cor [6]. 

O baixo pH, devido aos ácidos do vinho, apresenta um efeito benéfico no que diz respeito 

às propriedades antimicrobianas, uma vez que a maioria das bactérias não cresce em 

condições de elevada acidez. 

Durante a fermentação e envelhecimento, os ácidos estão envolvidos em reacções que 

originam ésteres, os quais são responsáveis pelo aroma frutado nos vinhos. O baixo pH facilita 

ainda a hidrólise de dissacarídeos e polissacarídeos, o que permite a libertação lenta e 

continuada de açúcares fermentáveis no vinho [6].   

22..22..22..22..  ÁÁCCIIDDOOSS  OORRGGÂÂNNIICCOOSS  PPRROOVVEENNIIEENNTTEESS  DDAASS  UUVVAASS  

Os principais ácidos presentes nas uvas encontram-se descritos na Tabela 2.2. 

 
Tabela 2. 2 - Principais ácidos presentes nas uvas, adaptado de [5]. 

Ácido tartárico Ácido málico Ácido cítrico 

Ácido glucónico Ácido múcico Ácido cumárico 

 

 O ácido tartárico é um dos ácidos mais predominantes nas uvas. Este ácido não é muito 

abundante na natureza, mas é particularmente abundante nas uvas. Por esta razão é 

conhecido como o ácido do vinho. É um ácido relativamente forte, conferindo um pH na ordem 

dos 3,0 – 3,5 ao vinho [5,6]. 

 O ácido málico encontra-se presente em todos os organismos vivos. É especialmente 

encontrado nas maçãs verdes, explicando assim o seu nome em alemão apfelsäure, ou seja, 

ácido da maça. Encontra-se também presente em groselhas brancas e vermelhas e, 

naturalmente, nas uvas. A sua concentração nas uvas tende a diminuir à medida que as uvas 

amadurecem, especialmente durante períodos quentes, o que pode conduzir à produção de um 

vinho com um sabor fraco (flat taste). Por outro lado, em condições mais frias, os níveis de 

ácido málico podem permanecer elevados, proporcionado um gosto amargo ao vinho. Assim, o 

conteúdo de ácido málico nas uvas é um dos principais indicadores utilizados para determinar 

a data mais apropriada de colheita [5,6]. 
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 O ácido cítrico, um tri-ácido, é muito difundido na natureza (nos limões, por exemplo). A 

concentração deste ácido no mosto e vinho, antes da fermentação maloláctica, pode variar 

entre 0,5 e 1,0 g/L [5,6].  

 Além destes três ácidos, que representam a maioria da acidez nas uvas, existem também 

ácidos fenólicos (como por exemplo o ácido cumárico), frequentemente esterificados com um 

grupo álcool do ácido tartárico [5,6].  

22..22..22..33..  ÁÁCCIIDDOOSS  OORRGGÂÂNNIICCOOSS  FFOORRMMAADDOOSS  DDUURRAANNTTEE  AA  FFEERRMMEENNTTAAÇÇÃÃOO    

 Os principais ácidos formados durante a fermentação encontram-se descritos na Tabela 

2.3.   

 
Tabela 2. 3 - Principais ácidos formados durante a fermentação, adaptado de [5]. 

Ácido Pirúvico Ácido Láctico  Ácido Succínico 

Ácido Acético Ácido Oxaloacético Ácido Fumárico 

  

 Pequenas quantidades de ácido acético são formadas durante a fermentação por 

leveduras. Em níveis normais, até 300 mg/L, o ácido acético é um aromatizante desejável, 

aumentando a complexidade de gosto e odor do vinho. Este ácido é também importante na 

produção de ésteres de acetato, componentes estes que promovem um carácter frutado ao 

vinho. Quando a concentração de ácido acético é superior a 300 mg/L, este pode 

progressivamente contribuir para um gosto azedo no vinho, prejudicando assim a sua 

fragrância. Altas concentrações de ácido acético estão normalmente associadas a 

contaminações, das uvas ou do vinho, com bactérias do ácido acético (acetobactérias) [5,6]. 

 Durante a fermentação o ácido láctico é produzido em pequenas quantidades pelas 

leveduras. Contudo, quando o ácido láctico se encontra em grandes quantidades no vinho, é 

porque provém de actividades metabólicas das bactérias. As bactérias usualmente envolvidas 

neste processo, fermentação maloláctica, são as bactérias lácticas, as quais transformam o 

ácido málico directamente em ácido láctico. O principal benefício da fermentação maloláctica é 

a conversão de um ácido dicarboxílico (ácido málico), com uma degustação difícil, num ácido 

monocarboxílico (ácido láctico), o qual apresenta um sabor mais suave. A existência 

predominante do estereoisómero L-láctico é, geralmente, um indicador da fermentação 

maloláctica, já que as leveduras sintetizam de igual modo ambas as formas isoméricas (D e L) 

de ácido láctico durante o seu metabolismo [5,6].   

 O ácido succínico é um dos subprodutos mais comuns do metabolismo das leveduras. No 

entanto, o seu sabor amargo limita a sua utilização como acidificante no vinho. 
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22..22..22..44..  DDIIFFEERREENNTTEESS  TTIIPPOOSS  DDEE  AACCIIDDEEZZ    

 A acidez dos vinhos é habitualmente dividida em duas categorias, acidez volátil e acidez 

fixa. A acidez volátil refere-se aos ácidos que podem ser removidos por destilação, enquanto 

que a acidez fixa inclui aqueles que são pouco voláteis. A acidez total é a combinação de 

ambas as categorias. A acidez total pode ser expressa em termos de equivalentes de ácido 

tartárico, málico, láctico, cítrico, sulfúrico ou acético. O mais vulgar é ser expressa em 

equivalentes de ácido tartárico [6].  

 O ácido acético é o principal ácido volátil, mas outros ácidos carboxílicos, tais como 

fórmico, butírico e propiónico, são também considerados como ácidos voláteis no vinho. Todos 

os ácidos carboxílicos voláteis apresentam odores característicos – o ácido acético é 

avinagrado, o ácido propiónico e butírico são caracterizados por um sabor rançoso. Visto que o 

ácido acético é o principal ácido volátil, a acidez volátil é geralmente medida apenas pela sua 

presença [6]. 

 A acidez fixa refere-se a todos os ácidos orgânicos não incluídos sob a categoria de 

volátil. Quantitativamente, são estes ácidos que controlam o pH do vinho. Os ácidos tartárico e 

málico representam, frequentemente, mais de 90 % da acidez fixa dos vinhos. Dependendo 

das condições climáticas e da maturação das uvas, a acidez fixa pode variar entre 2,0 e 5,0 g/L 

[6].  

22..22..33..  EETTAANNOOLL  

 No vinho encontram-se presentes vários álcoois, no entanto o etanol é, sem dúvida, o 

mais importante no vinho. Pequenas quantidades deste álcool são produzidas nas células das 

uvas durante a maceração carbónica, mas a principal fonte de etanol no vinho provém da 

fermentação nas leveduras. O etanol é o principal produto da fermentação [1,5]. 

 Sob condições normais de fermentação, o etanol pode acumular-se até atingir cerca de 14 

– 15 % em volume no vinho. Para valores mais elevados será necessário a adição de açúcares 

durante a fermentação. No entanto, vinhos com uma concentração de etanol superior a 14 – 15 

% são obtidos, normalmente, por fortificação, ou seja, pela adição de aguardente. Os principais 

factores que controlam a produção de etanol durante a fermentação são o teor de açúcares, a 

temperatura e a estripe de levedura utilizada [5,6]. 

 Para além dos efeitos fisiológicos e psicológicos conhecidos nos seres humanos, o etanol 

é fundamental para a estabilidade, envelhecimento e propriedades sensoriais do vinho. 

Durante a fermentação o teor alcoólico aumenta progressivamente, o que limita o crescimento 

de microrganismos. A insensibilidade da S. cerevisiae relativamente ao álcool assegura a sua 

dominância durante a fermentação. A acção inibitória do etanol, conjugada com a acidez do 

vinho, promove a sua estabilidade (na ausência de ar). 

 Ao influenciar a actividade metabólica das leveduras, o etanol influencia também a 

quantidade e tipos de compostos aromáticos produzidos. O etanol é também um reagente 

essencial na formação de vários compostos voláteis importantes, contribuindo também para o 

odor característico do vinho [5,6]. 
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 Além de todas as propriedades supracitadas, o etanol apresenta também a propriedade de 

solvente, contribuindo para a dissolução de compostos voláteis produzidos durante a 

fermentação. Esta acção de dissolução do etanol reduz significativamente a fuga de compostos 

aromáticos, juntamente com o dióxido de carbono, durante a fermentação [5,6].   

22..22..44..  CCOOMMPPOOSSTTOOSS  FFEENNÓÓLLIICCOOSS    

Os compostos fenólicos são compostos de grande importância em enologia, uma vez que 

estão relacionados, directa ou indirectamente, com a qualidade dos vinhos. São eles os 

responsáveis pela cor, corpo e adstringência dos vinhos e, os grandes responsáveis pelas 

diferenças entre os vinhos tintos e brancos, devido à presença ou ausência de antocianinas. 

Assim, os compostos fenólicos revestem-se de fundamental importância nas características 

dos vinhos [7]. 

Os polifenóis podem ser classificados com base na sua estrutura em compostos 

flavonóides e em não flavonóides.  

22..22..44..11..  CCOOMMPPOOSSTTOOSS  NNÃÃOO  FFLLAAVVOONNÓÓIIDDEESS    

Os compostos não flavonóides compreendem os ácidos fenólicos, benzóicos e cinâmicos, 

e outros derivados fenólicos. Nas uvas, os ácidos fenólicos são principalmente os ácidos 

hidroxicinâmicos que se encontram nos vacúolos das células das películas e polpas, sob a 

forma de ésteres tartáricos. Estes compostos têm um papel importante nas oxidações que 

levam ao acastanhamento dos mostos e dos vinhos. Embora não exerçam uma influência 

directa no gosto dos vinhos, estão envolvidos no aparecimento de fenóis voláteis com 

consequentes alterações aromáticas [7]. São os compostos fenólicos mais importantes nos 

vinhos brancos por se encontrarem sobretudo na polpa das uvas. Embora usualmente se 

encontrem individualmente em concentrações baixas, colectivamente têm um papel importante 

no aroma e gosto dos vinhos. No sumo das uvas, obtido por pressão directa destas, os 

compostos fenólicos existentes são maioritariamente os não flavonóides [7]. 

22..22..44..22..  CCOOMMPPOOSSTTOOSS  FFLLAAVVOONNÓÓIIDDEESS      

 Os flavonóides são compostos fenólicos que se caracterizam por um esqueleto básico e 

comum C6-C3-C6. A estrutura base consiste em dois anéis aromáticos ligados por um anel 

pirano. 

 Grande parte da estrutura e cor dos vinhos deve-se a esta família de compostos que se 

encontram nas grainhas, na polpa e na película das uvas.  

 Os flavonóides podem encontrar-se no estado livre ou polimerizados com outros 

flavonóides, açúcares, não flavonóides, ou ainda combinações entre eles. 

 Dentro dos compostos flavonóides encontram-se os flavonóis, as flavanóis e as 

antocianinas.  
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 As antocianinas são, sem dúvida, os compostos mais importantes no que se refere à cor 

dos vinhos e das uvas. As antocianinas representam uma parte muito importante, quer 

quantitativamente quer qualitativamente, dos flavonóides das uvas das castas tintas. Elas 

localizam-se na película e nas três ou quatro primeiras camadas da hipoderme, e também na 

polpa das castas tintureiras. 

 Estruturalmente são glucósidos de poli-hidroxi ou poli-metoxi dos sais de flavilium (2-fenil-

benzopirilo). As antocianinas diferenciam-se pelo número de grupos hidroxi, pelo grau de 

metilação dos grupos hidroxilo presentes no anel lateral, pelo o número e pela natureza dos 

açúcares ligados à molécula e, também, pelo número e natureza das cadeias alifáticas ou 

aromáticas esterificadas com os açúcares [7]. As principais estruturas da antocianinas 

encontram-se representadas na Figura 2.2. 

 
Figura 2. 2 - Estrutura das antocianinas [7]. 

22..22..44..33..  TTAANNIINNOOSS  

 Por definição, os taninos são compostos fenólicos com a capacidade de se combinarem 

com proteínas e outros polímeros, como polissacarídeos, provocando a sensação de 

adstringência, que não é mais do que a perda do efeito de lubrificação da saliva por 

precipitação das proteínas. 

 Os taninos podem ser classificados em hidrolisáveis ou taninos condensados. Os 

primeiros resultam da ligação de um açúcar, geralmente a glucose, a um composto fenólico, 

geralmente, o ácido gálico ou o ácido elágico. Estes compostos não contêm moléculas de 

flavonóides e não aparecem naturalmente nas uvas. Eles estão presentes na madeira e, por 

isso, podem aparecer em vinhos armazenados ou envelhecidos em cascos. 

 Os taninos condensados já aparecem nas uvas e são formados por moléculas de 

flavonóides. São denominados procianidinas, não são facilmente hidrolisáveis e encontram-se 

fundamentalmente nas grainhas [7]. 

 Durante a conservação e envelhecimento dos vinhos, o estado de condensação dos 

taninos influencia a cor e as características organolépticas dos vinhos. Os vinhos jovens 

possuem taninos com uma massa molecular de valor médio, que vai aumentando com o 

envelhecimento dos vinhos. 
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22..22..55..  HHIIDDRRAATTOOSS  DDEE  CCAARRBBOONNOO    

 Os hidratos de carbono desempenham um papel essencial na produção de vinhos, uma 

vez que são substratos de fermentação dando origem à produção de álcool. Contribuem ainda 

para o aroma e corpo do vinho [8]. 

22..22..55..11..  AAÇÇÚÚCCAARREESS  

 Os principais açúcares presentes nas uvas são a glucose e a frutose. Estes açúcares 

encontram-se frequentemente em proporções semelhantes nas uvas maduras mas, quando 

estas começam a ficar demasiado maduras, a proporção em frutose aumenta. Existem outros 

açúcares nas uvas mas em quantidades quase insignificantes, como é o caso da sacarose. A 

quantidade de açúcar nas uvas depende da variedade da espécie, do nível de maturação e da 

saúde da fruta [6]. 

 O teor de açúcar presente na uva é fundamental para o crescimento e metabolismo das 

leveduras. A energia necessária para o metabolismo da Saccharomyces cerevisiae provém da 

glicose e da frutose, uma vez que esta apresenta limitações na fermentação de outros 

substratos. 

 Os açúcares não fermentados são colectivamente denominados açúcares residuais. Em 

vinhos secos, o teor de açúcar residual consiste, essencialmente, em açúcares de pentoses e 

pequenas quantidades de glucose e frutose não fermentadas. Assim, os açúcares residuais 

são os responsáveis pelo “sabor doce” do vinho [6].  

 Os açúcares residuais são muito importantes pois contribuem para a doçura do vinho, mas 

os açúcares fermentáveis são também extremamente essenciais.  

 O principal subproduto da fermentação é o etanol, porém os açúcares podem ser 

metabolizados a álcoois superiores, ésteres de ácidos gordos e aldeídos. Estes subprodutos 

originam diferentes vinhos e diferentes aromas. Provavelmente devido à abundância de 

açúcares fermentáveis em uvas, em contraste com outros frutos, o vinho foi a primeira bebida 

alcoólica fermentada, à base de fruta, descoberta pelo homem [6]. 

22..22..55..22..  PPOOLLIISSSSAACCAARRÍÍDDEEOOSS    

 Os polissacarídeos conhecidos no vinho provêm essencialmente da parede celulare tanto 

de microrganismos como das uvas. 

 Os polissacarídeos constituem o maior grupo de macromoléculas encontrados no vinho, 

contribuindo assim para o aumento da sua viscosidade e estabilidade. Além disso, os 

polissacarídeos estão relacionados com as qualidades organolépticas do vinho, devido às 

interacções com outros componentes, tais como polifenóis e compostos aromáticos.  

 Os principais polissacarídeos provenientes das uvas (polissacarídeos pécticos) são os 

ramnogalacturonanos (RGI, RGII) e arabinolactano proteínas (AGP), enquanto as que provêm 

das leveduras são principalmente manoproteínas (MPS) [8].  
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22..22..66..  CCOOMMPPOOSSTTOOSS  AAZZOOTTAADDOOSS  

 Na vinificação, na conservação ou na estabilização dos vinhos, os constituintes azotados 

das uvas são de grande importância. Quantitativamente, o seu valor pode chegar aos 15-20 % 

do extracto seco.  

 Existem duas formas de azoto nos mostos e vinhos: azoto inorgânico e azoto orgânico. A 

fracção inorgânica existe sob a forma de catião amónio (NH4
+) e, a fracção orgânica engloba os 

aminoácidos, oligopeptídeos, polipeptídeos, proteínas, amidas, aminas biogénicas, ácidos 

nucleicos, açúcares aminados e pirazinas [9]. 

 Os aminoácidos são uma fonte importante de azoto em vinhos, e aqueles que se 

encontram em maior quantidade são a alanina, a serina, a arginina e a prolina, e também o 

ácido glutamico e a sua forma de amida, a glutamina. A asparagina e a glutamina representam 

a família das amidas [9].  

 As aminas biogénicas são de origem bacteriana, formadas por descarboxilação dos 

aminoácidos e, são particularmente controladas devido aos efeitos nocivos para a saúde 

humana, não podendo exceder os 10 mg/L de vinho [9].  

22..22..77..  MMAATTÉÉRRIIAA  SSEECCAA  EE  MMIINNEERRAALL  

 O extracto seco, ou matéria seca, consiste em todas as substâncias que são não-voláteis 

à temperatura de 105 ºC e pressão atmosférica. No vinho, o extracto seco inclui as substâncias 

orgânicas não-voláteis e compostos minerais. Durante a combustão do extracto seco, os 

compostos orgânicos são convertidos em CO2 e H2O. As substâncias inorgânicas produzem 

carbonatos e sais inorgânicos que constituem as cinzas [5]. 

 Na maioria das situações, a concentração mineral no vinho é influenciada pelas condições 

climatéricas e de cultivo. Por exemplo, uvas cultivadas em climas quentes têm, normalmente, 

maior teor em potássio do que as cultivadas em clima temperado ou frio. Por outro lado, 

elevados níveis de enxofre elementar encontram-se associados à aplicação de fungicidas nas 

vinhas para o controlo de doenças [6]. 

 Em níveis normais, muitos minerais são co-fatores importantes para as vitaminas e 

enzimas. No entanto, os metais pesados, como chumbo, cádmio, mercúrio e selénio, são 

potencialmente tóxicos. Mas quando presentes normalmente no fruto, precipitam durante a 

fermentação. Os minerais, como ferro e cobre, também são indesejáveis quando se encontram 

em concentrações elevadas, pois catalisam reacções oxidativas e modificam o sabor do vinho 

[6].   

22..22..88..  PPAARRTTÍÍCCUULLAASS  EEMM  SSUUSSPPEENNSSÃÃOO    

 As partículas em suspensão presentes no vinho desempenham um papel importante na 

vinificação e, especialmente, na clarificação (filtração) de vinho. Este grupo inclui os 

microrganismos (leveduras e bactérias), restos de células, agregados coloidais e cristais de 
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tartarato. Estas partículas são retidas na etapa de filtração, mas podem eventualmente ser 

encontradas no vinho final [1]. 

22..22..88..11..  LLEEVVEEDDUURRAASS  

 A levedura é um microrganismo eucariota unicelular o seu tamanho está compreendido 

entre 2 e 10 µm. São responsáveis pela fermentação alcoólica, que corresponde à 

transformação anaeróbia de açúcares em álcool. Existem várias espécies associadas a 

vinificação, mas a espécie predominante é a Saccharomyces cerevisiae. Outras leveduras, 

como as espécies Brettanomyces, Kluyveromyces, Schizosaccharomyces, Torulaspora, 

Zygosaccharomyces e Saccharomycodes, também podem estar presentes durante a 

fermentação ou o envelhecimento do vinho [1]. 

 Durante a fermentação alcoólica a população de leveduras pode atingir cerca de 107 – 108 

células por mililitro. Poucas semanas após a conclusão da fermentação, a população de 

leveduras viáveis é de cerca de uma centena por mililitro. Devido ao seu tamanho, as 

leveduras são facilmente removidas por operações de decantação e transfega [1]. 

22..22..88..22..  BBAACCTTÉÉRRIIAASS    

 Devido ao pH ácido do vinho (3,0 – 3,8) e à concentração de etanol, poucas espécies de 

bactérias são capazes de crescer em vinhos. As bactérias do ácido láctico e as bactérias do 

ácido acético são as principais bactérias encontradas no vinho. 

 As bactérias do ácido láctico pertencem ao grupo de bactérias Gram-positivas e 

apresentam um tamanho relativamente pequeno, entre 0,5 e 1,0 µm. No inicio da fermentação 

alcoólica existem cerca de 103–104 bactérias por mililitro e, após a fermentação, este número 

pode atingir 106–108 bactérias por mililitro. Estas bactérias são responsáveis pela fermentação 

maloláctica. Nesta última fermentação o ácido málico é transformado em ácido láctico, o que 

promove uma ligeira desacidificação, melhorando ligeiramente as características 

organolépticas do vinho. A espécie predominante de bactérias lácticas no vinho, é a 

Oenococcus oeni [1]. 

 A presença de bactérias do ácido acético (Gram-negativas) é indesejável, pois estas 

bactérias estão associadas à deterioração do vinho, uma vez que aumentam a concentração 

de ácido acético, levando a um aumento da acidez volátil. A espécie mais encontrada em 

vinhos é a Acetobacter, que pode atingir concentrações, em vinhos contaminados, na ordem de 

108 bactérias por mililitro [1]. 

22..22..88..33..  CCRRIISSTTAAIISS  DDEE  TTAARRTTAARRAATTOO  

 O ácido tartárico e os seus sais (bitartarato de potássio e tartarato de cálcio), são 

componentes normais em mostos e vinhos. A formação de álcool durante a fermentação 
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diminui a solubilidade do bitartarato de potássio e tartarato de cálcio, formando uma solução 

sobressaturada no vinho. Isto pode conduzir à cristalização dos sais quando o vinho é 

engarrafado e armazenado a baixas temperaturas. Estes sais são indesejáveis e geralmente 

não são aceites pelo consumidor [1]. 

22..22..88..44..  AAGGRREEGGAADDOOSS  CCOOLLOOIIDDAAIISS  

 Os agregados coloidais resultam da aglomeração de macromoléculas do vinho. Estes 

agregados são responsáveis por alterações físico-químicas no vinho. As principais 

macromoléculas envolvidas nestes agregados são os compostos fenólicos, os polissacáridos e 

as proteínas, bem como vestígios de muitos outros compostos. A composição exacta destes 

agregados, os mecanismos envolvidos e os parâmetros que influenciam as agregações, ainda 

não são totalmente conhecidos [1]. 

22..33..  IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA  DDAA  FFIILLTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOO  VVIINNHHOO  

22..33..11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

A filtração permite a eliminação de uma fase sólida em suspensão numa fase líquida, por 

passagem através de uma superfície porosa, que constitui o suporte filtrante, destinado a reter 

as partículas sólidas [10]. 

 A filtração é um processo importante no fabrico do vinho, pois permite a retenção de 

partículas em suspensão, bem como a remoção de grande parte dos microrganismos 

presentes no vinho, que podem ser prejudiciais ao produto [10].  

 Depois da fermentação alcoólica e maloláctica, o vinho é um meio complexo com um 

aspecto turvo, o que não é bem aceite pelo consumidor final [1]. Não é suficiente o vinho ser 

bom, é também necessário que se encontre límpido [11]. 

 A limpidez do vinho é a primeira qualidade visual que o consumidor espera de um vinho. 

Esta deve ser uma qualidade que permaneça durante todo o período de armazenamento, 

qualquer que sejam as condições do mesmo (arejamento, iluminação, temperatura, etc). 

Assim, as principais funções da filtração são fornecer a limpidez e, também, a estabilização 

microbiológica do vinho [1]. 

 A estabilidade do vinho pode ser dividida em estabilidade físico-química e estabilidade 

microbiológica. O processo de filtração apenas assegura, por completo, a estabilidade 

microbiológica, eliminando bactérias e leveduras. A instabilidade do vinho provoca alterações 

indesejáveis no mesmo, tais como escurecimento, deterioração da cor, nebulosidade, 

sedimentação de compostos e alterações de gosto e odor [1].   

 Para se obter um vinho límpido antes do engarrafamento é necessário proceder a 

separações sólido-líquido, sendo que as tecnologias tradicionais normalmente utilizadas são a 

centrifugação, a filtração por placas, a filtração por terra de diatomáceas e a utilização de 



14 

 

aditivos exógenos. A filtração por terra de diatomáceas é, no entanto, a técnica mais utilizada 

[1].  

22..33..22..  FFIILLTTRRAAÇÇÃÃOO  PPOORR  TTEERRRRAASS  DDEE  DDIIAATTOOMMÁÁCCEEAASS  

 As diatomáceas (representadas na figura 2.3) são um importante grupo de protistas 

pertencentes à divisão Bacillariophyta. São organismos unicelulares e possuem como 

característica uma carapaça, ou parede siliciosa, denominada de frústula e localizada 

externamente à membrana plasmática. Encontram-se na água doce e nos mares [10]. 

 
Figura 2. 3 - Carapaças de diatomácea em microscopia de varrimento [12]. 

 A sílica, que é um constituinte básico das partículas das diatomáceas, é de resistência 

elevada, sendo as partículas rígidas e abrasivas. As terras de diatomáceas têm uma elevada 

permeabilidade, pois possuem um grande índice de vazios, demonstrado pelo peso crescente 

quando estão molhadas [10]. 

 A técnica de filtração por terras de diatomáceas é uma técnica que recorre à aluvionagem 

em contínuo, isto é, ao mesmo tempo que se constitui a pré-camada de filtração, as 

diatomáceas são adicionadas ao vinho turvo, antes da sua passagem no filtro, de modo a 

retardar a colmatação, formando uma série de camadas filtrantes. Na base do filtro encontra-se 

uma peneira, geralmente de aço, contendo uma malha menor que o diâmetro das diatomáceas. 

Neste processo as partículas em suspensão, como leveduras, células e outras substâncias 

responsáveis pela turvação do vinho, ficam retidas nos poros das diatomáceas por absorção 

[10, 12].  

 Actualmente, as terras de diatomáceas são classificadas como substâncias perigosas, 

devido à presença de sílica cristalina. A exposição maciça pode causar irritação dos olhos e 

das vias respiratórias, pois o ambiente encontra-se saturado de poeiras. As terras de 

diatomáceas também apresentam um impacto negativo no meio ambiente. Depois da sua 

utilização, as terras não podem ser despejadas, tendo de ser tratadas, uma vez que são uma 

fonte de contaminação [1, 10].  

 Assim, devido às restrições ambientais e perigo para o operador, a indústria do vinho viu-

se forçada a procurar técnicas alternativas para a filtração de vinhos. A microfiltração 

tangencial pode representar uma destas novas alternativas. 
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22..33..33..  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  MMIICCRROOFFIILLTTRRAAÇÇÃÃOO  TTAANNGGEENNCCIIAALL  

 Nos últimos 10 anos, o interesse na aplicação da microfiltração tangencial na vinificação 

tem aumentado exponencialmente. Geralmente, sob condições óptimas, a microfiltração 

tangencial, pode ser usada de forma satisfatória em todas as etapas de clarificação e 

estabilização do vinho. 

 Após a fermentação, a utilização da microfiltração tangencial simplifica significativamente 

o processo, uma vez que combina a clarificação, a estabilização e a esterilização do vinho 

numa única etapa, eliminando assim o recurso a substâncias clarificantes e matérias de 

filtração (terras de diatomáceas). 

 Além das vantagens tecnológicas da microfiltração tangencial, existem também alguns 

benefícios económicos e operacionais a considerar [23], nomeadamente: 

• Eliminação de custos em mão-de-obra e poupança de tempo (processo automatizado); 

• Eliminação das terras de diatomáceas reduzindo custos de compra e de 

armazenamento, bem como a redução de resíduos; 

• Redução da perda de vinho e custos de energia, uma vez que se juntam vários etapas 

de tratamentos numa uma única operação; 

• Redução / eliminação de agentes de clarificação. 

 No entanto, é necessária uma selecção muito cuidadosa dos parâmetros operacionais, 

pois o sucesso da microfiltração está dependente dos mesmos. A selecção da membrana, em 

particular do tamanho do poro, é extremamente importante devido à formação de incrustações 

na membrana. A principal fonte de incrustações na filtração de vinho advém dos 

polissacarídeos e polifenóis, que conduzem a reduções significativas do fluxo de permeado, 

resultando num aumento do número de ciclos de limpeza das membranas. Além disso, a perda 

de componentes de maior peso molecular, como polissacarídeos, polifenóis, proteínas e 

açúcares, vai afectar as características organolépticas do vinho, podendo este perder a cor e 

muitos aromas. 

22..44..  PPRROOCCEESSSSOOSS  DDEE  SSEEPPAARRAAÇÇÃÃOO  PPOORR  MMEEMMBBRRAANNAASS  

 Os processos de separação por membranas (PSM) são processos que promovem a 

separação de determinados componentes de uma solução ou suspensão utilizando uma 

barreira selectiva (membrana) sob acção de uma força motriz [13] (Figura 2.4).  

 As principais características dos PSM são a especificidade e selectividade da membrana, 

bem como a economia energética, pois os processos promovem a separação sem que ocorra 

mudança de fase, logo, são energeticamente favoráveis [15, 16]. 
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Figura 2. 4 - Representação esquemática de um sistema de duas fases separado por uma membrana [14]. 

  

22..44..11..  MMEEMMBBRRAANNAASS  

 Em função das suas aplicações, as membranas podem ser classificadas consoante as 

suas características morfológicas (classificação morfológica), segundo o tipo de material que 

são formadas (classificação química) e ainda, consoante a forma e o tipo de módulos 

(configurações modulares) em que estão inseridas [17]. 

 A classificação morfológica baseia-se na porosidade da membrana, no tamanho dos poros 

e no grau de simetria da membrana. Relativamente à sua porosidade, as membranas podem 

ser classificadas em densas ou porosas. Quanto à simetria, as membranas podem ser de dois 

tipos, simétricas (isotrópicas) ou assimétricas (ansiotrópicas). Nas membranas simétricas, o 

tamanho do poro é aproximadamente constante ao longo de toda a espessura da membrana, 

enquanto nas membranas assimétricas, o tamanho de poro varia ao longo da espessura da 

membrana [16, 17]. 

 Grande parte das membranas comercializadas são produzidas a partir de duas classes 

distintas de materiais: os materiais orgânicos, em grande maioria polímeros e; os inorgânicos, 

como metais e cerâmicos. Os principais materiais poliméricos utilizados são o acetato de 

celulose, polisulfona, polietersulfona, poliacrillonitrilo, poliéteramida e policarbonato. 

 As membranas de natureza orgânica apresentam menores custos de produção, além de 

apresentarem características químicas e físicas mais variadas. No entanto, as membranas 

inorgânicas permitem limpezas mais eficientes e possuem um período de vida útil superior [18].  

 As membranas industriais são acomodadas em módulos, que apresentam canais para 

alimentação e para a remoção do permeado e do concentrado. As principais configurações de 

módulos de membranas existentes consistem em placa, tubular, espiral e fibra oca [15]. 

 Os módulos de membranas em placas (representados na Figura 2.5) apresentam uma 

configuração do tipo “plate and frame”, isto é, as membranas são dispostas paralelamente, 

separadas por espaçadores e suportes porosos. Esta configuração possui uma densidade de 

empacotamento (área superficial de membrana por volume de módulo, A/V) baixa, a qual pode 

variar entre 100 a 400 m2/m3 [15]. Estes módulos apresentam custos de fabrico e operação 
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muito elevados. No entanto, as condições de escoamento da alimentação e do permeado 

podem ser facilmente controladas, bem como a lavagem das membranas [17].  

 
Figura 2. 5 - Configuração do módulo de membranas em placas [19]. 

 Nos módulos tubulares (representados na Figura 2.6), as membranas são inseridas dentro 

de tubos porosos, invólucros, formando o módulo. Esta configuração é usada em condições de 

alta turbulência, melhorando o fluxo do permeado e facilitando a sua limpeza. O baixo 

quociente A/V do módulo promove custos de construção muito elevados, devido à necessidade 

de grandes espaços na fábrica. A sua utilização só é justificada quando há necessidade de 

condições de escoamento muito bem controladas, ou quando a alimentação contém partículas 

em suspensão que poderiam danificar outros tipos de módulos [14, 17].  

 
Figura 2. 6 - Configuração do módulo de membranas tubular [19]. 

 Os módulos de fibras ocas (representados na Figura 2.7) são constituídos por centenas de 

fibras de pequeno diâmetro (interno), que varia entre 100 a 500 µm. Os módulos de fibras ocas 

caracterizam-se por possuírem elevada densidade de empacotamento, qual pode atingir 

valores da ordem dos 30000 m2/m3, dado o reduzido diâmetro dos tubos utilizados. Outra 

vantagem que as membranas de fibras ocas oferecem consiste no facto de serem auto-
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suportadas, o que reduz o custo de produção do módulo de permeação. Por outro lado, a 

possibilidade de entupimento do orifício interno das fibras (quando a alimentação flui no interior 

das fibras e contém material em suspensão) e a espessura da parede das fibras relativamente 

elevada são as principais desvantagens desta configuração [17]. 

 
Figura 2. 7 - Configuração do módulo de membranas fibras ocas [19]. 

 A configuração em espiral (representada na Figura 2.8) é uma das mais comuns nas 

indústrias que operam com processos de separação por membranas. É constituída por 

membranas planares, suportes e espaçadores que são fixados e enrolados em redor de um 

tubo colector central por onde flui o permeado. Esta configuração é bastante compacta, 

apresentando um custo relativamente baixo, assim como um baixo consumo de energia. No 

entanto, os fenómenos de incrustação são favoráveis neste tipo de configuração [14, 15]. 

 

Figura 2. 8 - Configuração do módulo de membranas em espiral [19]. 
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22..44..22..  FFIILLTTRRAAÇÇÃÃOO  CCOONNVVEENNCCIIOONNAALL  VVSS  FFIILLTTRRAAÇÇÃÃOO  TTAANNGGEENNCCIIAALL  

 Os processos de separação com membranas podem ser operados em condições de 

filtração tangencial ou convencional (estática), conforme esquematizados na Figura 2.9. 

 
Figura 2. 9 - Comparação esquemática entre filtração tangencial e filtração convencional [15]. 

 Na filtração estática ou convencional (dead-end) as partículas vão ficando retidas na 

superfície da membrana formando uma camada ou bolo sobre a membrana. Este bolo vai 

aumentando de espessura com o tempo de operação, e a resistência à filtração vai aumentado. 

 Na filtração tangencial a alimentação passa paralelamente à membrana, enquanto o 

permeado é arrastado transversalmente à mesma. Este tipo de filtração minimiza a formação 

do bolo de filtração. Nesta metodologia, a espessura depositada na superfície da membrana 

não aumenta indefinidamente, uma vez que as tensões de corte, originadas pelo fluxo 

tangencial à superfície da membrana, provocam o transporte das partículas depositadas de 

volta ao seio do fluido do processo, distanciando-as da membrana [15, 17].  

22..44..33..  TTIIPPOOSS  DDEE  PPRROOCCEESSSSOOSS  

 Nos PSM, para que ocorra transporte através dos poros da membrana, é necessário a 

acção de uma força motriz. As forças motrizes que resultam em fluxos cujos valores são 

significativos, são os gradientes de potencial físico (pressão, temperatura) químico 

(concentração) ou potencial eléctrico [15]. Na Tabela 2.4 encontram-se descritos os principais 

PSM, bem como as respectivas forças motrizes, materiais retidos, materiais que permeiam e 

respectivas aplicações [20]. 
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Tabela 2. 4 - Diferentes processos de separação por membranas [20]. 

PROCESSO FORÇA MATRIZ MATERIAL RETIDO APLICAÇÕES 

Microfiltração 

(MF) 

Pressão 

(0,5 – 3 bar) 

Material em suspensão 

Bactérias 

Esterilização 

Clarificação de vinhos e cervejas 

Ultrafiltração 

(UF) 

Pressão 

 (1 – 7 bar) 

Colóides 

Macromoléculas 

Concentração de proteínas 

Recuperação de pigmentos e 

óleos 

Nanofiltração 

(NF) 

Pressão 

 (5 – 25 bar) 

Massa molecular média 

500 < MM < 2.000 

Purificação de enzimas 

Recuperação de aminoácidos 

Bioreactores 

Osmose Inversa 

(OI) 

Pressão 

 (15 - 80 bar) 

Material solúvel de  

MM <500 Da 

Concentração de sumos 

Desmineralização de águas 

Diálise 

(DI) 
Concentração 

Moléculas de Massa Molar 

> 5.000 Da 

Hemodiálise 

Rim artificial 

Electrodiálise 

(ED) 
Potencial Eléctrico 

Macromoléculas 

Compostos não iónicos 

Purificação de águas 

Concentração de soluções salinas 

Pervaporação 

(PV) 
Pressão Parcial 

Líquidos menos voláteis e de 

maior massa molecular 
Desidratação de álcoois 

  
22..44..44..  MMIICCRROOFFIILLTTRRAAÇÇÃÃOO  

 O processo de microfiltração (representado na Figura 2.10) é uma técnica de separação 

utilizada na remoção de partículas em suspensão, bactérias e moléculas com massa molar 

superior a 500.000 Dalton, tamanho equivalente a 0,01 µm, que permite a passagem de água e 

sólidos dissolvidos [13]. 

 

 

Figura 2. 10 - Esquema do processo de microfiltração [13]. 

 O tamanho dos poros da membrana de microfiltração pode variar entre 0,05 µm e 5,00 

µm. As pressões transmembranares usadas como forca motriz para o transporte são 

geralmente baixas, não ultrapassando, normalmente, os 3 bar.  
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 Um dos principais campos de aplicação da microfiltração é a esterilização. Este processo 

de separação é particularmente útil na indústria farmacêutica e na biotecnologia, uma vez que 

a microfiltração opera em condições de temperatura ambiente, adequada portanto, ao 

processamento de substâncias termo-sensíveis. Outro campo de aplicação de microfiltração 

consiste na clarificação de vinhos, cervejas e sumos de fruta. A vantagem, neste caso, é que 

além de eficiente, a microfiltração tem o potencial de não altera as propriedades organolépticas 

dos produtos [15].  

22..44..55..  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  DDOO  FFLLUUXXOO  DDEE  PPEERRMMEEAADDOO  

 Em processos de filtração com membranas, usando a pressão como força motriz, o fluxo 

de permeado varia ao longo do tempo. Alguns aspectos inerentes à operação de filtração 

conduzem a uma redução significativa do fluxo de permeado. Estes aspectos estão quase 

sempre relacionados com uma alteração no desempenho da membrana. As alterações no 

desempenho da membrana podem ser causadas por três fenómenos: a deterioração da 

membrana, a polarização de concentração e a sujidade ou fouling [15, 17].  

 A deterioração da membrana consiste na alteração das suas propriedades por acção de 

agentes físicos e/ou químicos. A deterioração química está associada ao uso de agentes 

químicos incompatíveis, bem como de valores de pH fora das gamas referenciada no catálogo 

do fabricante. Os agentes físicos responsáveis pela deterioração são: pressões elevadas, que 

conduzem a uma compactação dos poros e; temperaturas não controladas, que podem 

conduzir a alterações irrecuperáveis [17].  

 A polarização por concentração consiste na formação de um gradiente de concentração 

de partículas junto à superfície da membrana, que gera uma resistência adicional à 

transferência de massa. Este gradiente forma-se devido à rejeição parcial dos solutos, ou à 

permeação preferencial de solvente, conduzindo assim à acumulação de material na superfície 

da membrana. A polarização por concentração é um processo reversível, e pode muitas vezes 

ser minimizada, ou até mesmo eliminada, por alteração dos parâmetros operacionais levando a 

uma dispersão dos solutos armazenados à superfície da membrana, diminuindo o gradiente de 

concentração [17]. 

 O fouling conduz a uma diminuição gradual do fluxo de permeado e pode ser 

caracterizado como um fenómeno reversível ou irreversível, provocado pelas interacções físico-

químicas entre a membrana e os vários componentes presentes no fluido de alimentação. São 

vários os mecanismos que conduzem ao aparecimento do fouling, de entre os quais se 

destacam os processos de adsorção, a formação de camada gel, o bloqueio de poros e a 

deposição de partículas sólidas na superfície da membrana [17]. 

 A Figura 2.11 evidencia a queda do fluxo de permeado ao longo do tempo de filtração. 

Nos primeiros instantes de operação verifica-se um declínio acentuado no fluxo de permeado, 

o qual se encontra relacionado com o efeito de polarização de concentração. A contínua 

redução do fluxo de permeado ao longo do tempo, mas de uma forma mais lenta e gradual, é 

consequência da ocorrência do fouling. 
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Figura 2. 11 - Comportamento do fluxo de permeado em função do tempo de filtração [20]. 

 

22..44..66..  PPAARRÂÂMMEETTRROOSS  DDEE  CCOONNTTRROOLLOO  

 
 A viabilidade económica de um processo de filtração com membranas depende do 

controlo de diversos parâmetros. Os parâmetros que mais influenciam os processos de filtração 

são: 

• Condições operacionais – pressão transmembranar, temperatura, velocidade de 

escoamento, factor de concentração; 

• Propriedades físicas do fluido – viscosidade, densidade, massas molares e 

difusividades na membrana dos componentes presentes; 

• Características intrínsecas da membrana – tortuosidade, tamanho, distribuição dos 

poros e natureza química.  

 O controlo das condições operacionais é importante, não só para minimizar os efeitos da 

polarização por concentração, camada de gel ou colmatagem, como também pelo aspecto 

económico. Quanto maior a pressão, a velocidade tangencial e a temperatura utilizadas, maior 

o consumo energético [15]. 

 Valores de pressão transmembranar altos podem aumentar o valor do fluxo do permeado. 

No entanto, nos casos em que se forma facilmente a camada de gel e ocorre colmatagem, o 

aumento na pressão resulta na compactação das partículas sobre a superfície da membrana, 

levando ao declínio do fluxo. Utilizando valores mais baixos de pressão, é possível obter um 

fluxo permeado mais baixo inicialmente, mas que se mantém uniforme ao longo do tempo [15]. 

 O aumento da temperatura promove um aumento no fluxo do permeado, pela redução da 

viscosidade da solução e pelo aumento da velocidade de difusão dos componentes através da 

camada de gel e da própria membrana. Por outro lado, devem considerar-se as tolerâncias da 

membrana ao produto a ser filtrado à temperatura, para que não ocorram alterações na 

qualidade nutricional e organoléptica dos produtos [15]. 

 Altos valores de velocidade tangencial favorecem maiores fluxos de permeado, por 

promoverem o arraste de partículas ou solutos depositados na superfície da membrana. No 
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entanto, o aumento da velocidade tangencial promove maiores gastos de energia, 

necessitando-se assim, de avaliar o ponto óptimo de velocidade tangencial [15]. 

22..44..77..  MMOODDEELLOOSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  PPAARRAA  PPRROOCCEESSSSOOSS  CCOOMM  GGRRAADDIIEENNTTEE  DDEE  PPRREESSSSÃÃOO  

 Os projectos e aplicações de sistemas de processos de separação por membranas 

dependem do desenvolvimento de modelos preditivos, os quais relacionam as variáveis de 

processo com os parâmetros de desemenho do sistema. O fluxo de permeado representa o 

parâmetro mais interessante para avaliar o desempenho do sistema [20].  

 Existem diversos modelos que descrevem o comportamento do processo de separação 

por membranas, mas o modelo mais simples que permite uma previsão do fluxo de permeado 

é o modelo das resistências em série. 

 O modelo das resistências em série considera que, além da resistência intrínseca da 

membrana, outros fenómenos como a polarização por concentração, a formação de camada 

gel, a adsorção de solutos na parede dos poros ou na superfície da membrana e a obstrução 

de poros, podem contribuir como resistência adicional à permeação. 

 Assim, pelo modelo das resistências em série, o fluxo de permeado, J, virá, em função da 

pressão aplicada, ΔP,: 

 

 
∆

 Equação 2.1

  Equação 2.2

 onde RT corresponde à resistência totalao fluxo  através da membrana e µ representa a 

viscosidade da solução que permeia a membrana. A resistência total resulta da soma da 

resistência hidráulica da membrana (Rm), da resistência associada à camada de polarização de 

concentração (Rcp), e da resistência devida ao fouling (Rf). 

  

  

.   
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33..  MMAATTEERRIIAAIISS  EE  MMÉÉTTOODDOOSS    

33..11..  AAMMOOSSTTRRAASS  DDEE  VVIINNHHOO  

 Nos ensaios efectuados utilizou-se um vinho tinto da região de Portalegre. Os vinhos 

foram produzidos a partir de várias castas, nomeadamente em maior percentagem a Touriga 

Nacional, Aragonês, Trincadeira, Alicante Bouschet. 

 O processo de produção do vinho seguiu as seguintes etapas, desengace total seguido de 

ligeiro esmagamento, pré-maceração a frio durante 48 horas, fermentação em cuba inox com 

controlo de temperatura (20 ºC - 22 ºC) durante 5 dias com remontagens manuais diárias e por 

fim fermentação maloláctica em cuba de inox.  

 Os ensaios de microfiltração iniciais foram realizados com vinho proveniente da mesma 

cuba, a fim de se poderem comparar os resultados. Relativamente ao último ensaio de 

microfiltração, nas condições de ΔP óptimas, utilizou-se um vinho de uma outra cuba. Foi ainda 

analisada uma outra amostra de vinho, proveniente da mesma cuba do vinho usado no último 

ensaio, mas filtrado pelo processo de terras de diatomáceas, a fim de se comparar o vinho dos 

dois processos de filtração. Todas as amostras foram armazenadas numa camara a 5 ºC. 

33..22..  MMEEMMBBRRAANNAASS    

 Os ensaios de microfiltração realizaram-se com uma membrana orgânica constituída por 

poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF), com uma configuração em espiral, comercializada pela 

empresa AMI Membranes TM. As principais características da membrana encontram-se 

descriminadas na Tabela 3.1.  

Tabela 3. 1 - Características da membrana utilizada nos ensaios de microfiltração. 
 

Figura 3. 1 - Membrana de Microfiltração. 

Equipamento: Membranas de Microfiltração  

Modelo: M-M4040VDF 

Fabricante: AMI Membranes TM 

Características técnicas Parâmetros operacionais 

Material constituinte: poli(fluoreto de vinilideno) Pressão máxima (20 oC):  200 psi (13,8 bar) 

Dimensões:  Temperatura máxima: 50 oC 

A (inches) 40 (101,6 cm) Caudal máximo (gpm): 2 – 20 (9-90 L/min) 

B (inches) 38 (96,5 cm)  pH recomendado:  3 – 10 

C (inches) 3,9 (9,9 cm)  pH mínimo para limpeza:       1.5 – 2 

Diâmetro do poro (µm): 0,20 pH máximo para limpeza 11.5 

Área (m2): 9,29   

Área de filtração (m2): 7,43   

Espaçamento (mil): 30 (0,76 mm)   
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33..33..  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  MMIICCRROOFFIILLTTRRAAÇÇÃÃOO    

 O sistema de microfiltração tangencial utilizado nos diferentes ensaios consiste numa 

instalação piloto comercializada pela empresa AMI Membranes TM, modelo Series XL (Figura 

3.2). Este sistema permite a utilização de três módulos de membranas em serie, mas neste 

trabalho apenas se utilizou um módulo de membranas (7,43 m2). 

 
Figura 3. 2 - Instalação piloto, marca AMI Menbranes TM. 

 O diagrama da montagem do sistema, com os componentes que a constituem, encontra-

se representado na Figura 3.3. 

 

Figura 3. 3 - Diagrama da unidade de microfiltração. 

 O tanque de alimentação (T-A), com um volume de 200L, encontra-se ligado à bomba B-1, 

a qual vai bombear a alimentação através de um pré filtro, com um tamanho de poro de 5 µm. 

De seguida a alimentação e transportada, através da bomba B-2, para o módulo das 

membranas de microfiltração, com escoamento tangencial. O permeado e recolhido no tanque 

T-P, com um volume de 200 L, enquanto que o concentrado é totalmente recirculado, e volta 

ao tanque de alimentação. 
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 Os caudalimetros C-1, C-2, C-3, permitem uma leitura dos caudais das correntes de 

alimentação, permeado e concentrado, respectivamente, com uma variação precisa de 0,5 

L/min. 

 A válvula V-1 permite controlar o caudal de alimentação que entra no módulo de 

microfiltração, controlando assim a velocidade tangencial nas membranas. Por sua vez, a 

válvula V-2 regula à pressão á saída das membranas. 

 A pressão do sistema (ΔP) é determinada pela Equação 3.1, onde PE representa a 

pressão à entrada do sistema, valor lido no manómetro M-1, e PS representa a pressão à saída 

das membranas, lido no manómetro M-2. A precisão dos manómetros utilizados é de 1,5 %. A 

pressão relativa do lado do permeado é considerada nula. 

 ∆ 2  Equação 3.1

33..44..  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  

33..44..11..  PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO  

 O procedimento experimental adoptado neste trabalho encontra-se esquematizado na 

Figura 3.3, cujas diferentes etapas serão descritas seguidamente. 

 O procedimento experimental foi elaborado com o intuito de estudar os efeitos reversíveis 

e irreversíveis sobre a membrana, o comportamento do processo ao longo do tempo bem como 

os efeitos na qualidade do vinho filtrado. 

 

Figura 3. 4 - Diagrama do procedimento experimental seguido ao longo do trabalho. 
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33..44..22..  MMEEDDIIDDAASS  DDAA  PPEERRMMEEAABBIILLIIDDAADDEE  HHIIDDRRÁÁUULLIICCAA  
  

 A medida do fluxo de água através das membranas (permeabilidade hidráulica) foi 

realizada após cada ensaio de microfiltração. Inicialmente, com a membrana limpa, o fluxo de 

água foi medido para determinar a resistência intrínseca da membrana. No fim de cada ensaio, 

a medida do fluxo de água foi efectuada para determinar o valor de resistência irreversível.    

 As medidas do fluxo de água foram efectuadas através da medição dos caudais de 

permeação de com água destilada, a diferentes pressões (entre 0,5 e 3,5 bar) e à temperatura 

ambiente (20 – 25 ºC). Para cada pressão esperou-se 5 minutos antes de se fazer a leitura do 

caudal, sendo que este tempo de espera serve para a estrutura da membrana se acomodar à 

pressão aplicada. O caudal de recirculação foi mantido a 15 L/min. 

 

33..44..33..  EENNSSAAIIOOSS  DDEE  MMIICCRROOFFIILLTTRRAAÇÇÃÃOO    
 

 Os ensaios de microfiltração foram realizados a diferentes condições operatórias, com o 

objectivo de avaliar os seus efeitos no fluxo de permeado e na qualidade do vinho final. A única 

variável estudada neste trabalho foi a pressão transmembranar. 

 Para avaliar o efeito da pressão transmembranar foram realizados cinco ensaios a 

diferentes pressões; 0,5 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 3,5 bar.  

 Todos os ensaios foram realizados com recirculação total do concentrado, durante 

aproximadamente 20 minutos à temperatura ambiente (20-25 ºC), obtendo uma fracção 

volumétrica de permeado recolhido da aproximadamente 0,75 (Vpermeado/ Valimentação). A 

velocidade tangencial, �, foi mantida constante em todos os ensaios e o seu valor foi de 10,0 

cm/s. A velocidade tangencial foi determinada usando o caudal de alimentação (22 L/min) e a 

área da passagem (3,67×10-3 m2). Durante os ensaios efectuaram-se leituras do caudal de 

permeado de 30 em 30 segundos, a fim de calcular os respectivos fluxos.  

 

33..44..44..  LLAAVVAAGGEEMM  DDAASS  MMEEMMBBRRAANNAASS  
 

 Após o final de cada ensaio, efectuou-se a lavagem das membranas, afim de remover as 

partículas que ficaram retidas à superfície. 

 O processo de lavagem consistiu, inicialmente, na passagem de água destilada 

(aproximadamente 200 L) durante cerca de 30 minutos à temperatura ambiente. De seguida o 

sistema foi lavado com 200 L de uma solução de ultrasil a 1 % em água destilada, preparada 

com P3-ultrasil 11 (fabricante – Ecolab), em modo de recirculação durante aproximadamente 

30 minutos, seguida de uma nova lavagem com 200 L de água destilada nas mesmas 

condições anteriormente descritas. 

 De forma a verificar a eficiência da lavagem, mediu-se o caudal de permeação de água 

destilada, após as lavagens, e comparou-se com resultados obtidos antes da membrana ser 

utilizada. 
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33..55..  MMÉÉTTOODDOOSS  AANNAALLÍÍTTIICCOOSS    

 Foram efectuadas análises físico-químicas e microbiológicas, ao vinho inicial e filtrado pelo 

sistema de microfiltração, de modo a identificar os parâmetros mais influenciados pelo 

processo. Também se realizaram análises ao vinho filtrado por terras de diatomáceas, a fim de 

se poder comparar a qualidade do vinho filtrado pelos dois processos, microfiltração e terras de 

diatomáceas. Todas as análises foram efectuadas em triplicado e os resultados apresentados 

correspondem à média dos três valores. 

 

33..55..11..  RREEAAGGEENNTTEESS  EE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  
 
 Os principais reagentes e equipamentos utilizados nas diferentes análises encontram-se 

descriminados na Tabela 3.2 

Tabela 3. 2 - Principais reagentes e equipamentos usados nos diferentes métodos analíticos. 

Parâmetro Reagentes (Marca) Equipamentos (Marca) 

pH 
- Solução tampão pH 2 (Riedel de Haën) 
- Solução tampão pH 3 (Riedel de Haën) 
- Solução tampão pH 4 (Riedel de Haën) 

- Medidor de pH (ORION) 

Condutividade 
eléctrica 

- Solução KCl 0,1 M (Merck) - Condutivimetro (HACH) 

Viscosidade - - Viscosimetro (Brookfield) 

Turvação - - Turbidimetro (HACH) 

Matéria Seca - 
- Balança analítica (Mettler) 
- Estufa (Heraeus instruments) 
- Exsicador 

Cinzas - 
- Balança analítica (Mettler) 
- Mufla (Selecta)  
- Exsicador 

SST - 

- Balança analítica (Mettler) 
- Filtros fibra de vidro 0,45 µm 
- Bomba de vácuo 
- Exsicador 

Intensidade da 
Cor 

- 
- Espectrofotómetro (Thermo 

electron corporation) 
- Células de vidro 1 cm 

 Índice de 
Foulin Ciucalteu 

- Carbonato de Sódio Anidro 99,9 % (Merck) 
- Reagente de Folin-Ciocalteu (Merck) 

- Espectrofotómetro (Thermo 
electron corporation) 

- Células de vidro 1 cm 

Acidez total 
- Solução tampão pH 6 (Merck) 
- Solução tampão pH 7 (Riedel de Haën) 
- Solução tampão pH 8 (Panreac) 

- Medidor de pH (ORION) 
- Bureta 

Acidez Volátil - 
- Manta de aquecimento 
- Montagem de destilação [Anexo I] 
- Bureta 
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Parâmetro Reagentes (Marca) Equipamentos (Marca) 

Grau de álcool - Óxido de Cálcio 97 % (Merck) 

- Manta de aquecimento 
- Montagem de destilação [NP 

2143:1987] 
- Termómetro 
- Alcoómetro 

SO2 total e livre 

- Ácido Orto-Fosfórico 85% (Panreac) 
- Peróxido de Hidrogénio 30% (Merck) 
- Vermelho de Metilo (HIMEDIA) 
- Azul de Metileno (HIMEDIA) 
- Etanol 99,8% (Riedel de Haën) 

- Montagem de vidro [Anexo I] 
- Bureta 

  

33..55..22..  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  

  Os métodos utilizados, na determinação de cada um dos parâmetros analítico, encontram-

se indicados na Tabela 3.3. No anexo I encontram-se as normas europeias usadas na 

determinação de alguns dos parâmetros. Deste modo na Tabela 3.3 não se encontram 

descritos pormenorizadamente os procedimentos baseados nas normas europeias, uma vez 

que se encontram descritos em anexo. 

Tabela 3. 3 – Procedimentos dos diferentes métodos analíticos. 

Parâmetros Procedimentos 

pH 

A medição do pH das diferentes amostras foi efectuada directamente no medidor 

de pH. O equipamento foi calibrado usando as soluções padrão de pH 2 e 4, 

confirmando de seguida com o tampão de pH 3. As amostras foram lidas a uma 

temperatura de 20 oC. 

Condutividade 

eléctrica 

Os valores de condutividade eléctrica, das diferentes amostras, foram lidos usando 

um condutivimetro. A calibração do equipamento e efectuada com uma solução 

padrão de KCl (0,1 M) com uma temperatura de 25 oC, o valor de condutividade 

eléctrica para esta solução terá que ser de 12,88 mS/cm. O valor de condutividade 

eléctrica das amostras e efectuada a uma temperatura de 20 oC. 

O valor da condutividade eléctrica vem expresso em µS / cm. 

Viscosidade 

A viscosidade das amostras e lida directamente no viscosímetro. Utilizou-se o 

spindle (disco) de maiores dimensões, representado pela numeração 1. A 

velocidade de rotação do disco em todas as medições foi de 60 rpm. As medições 

foram efectuadas com as amostras de vinho a 20 oC. 

O valor de viscosidade à temperatura de referência vem expresso em cP. 

Turvação 
A turvação foi medida usando um turbidímetro. As amostras são colocadas 

directamente na célula do aparelho e o valor apresentado vem expresso em NTU. 
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Parâmetros Procedimentos 

Matéria Seca 

O procedimento para a determinação seguiu as seguintes etapas: 

1. Colocou-se os cadinhos vazios na estufa a 105 oC, temperatura a que 

realiza o ensaio, durante 30 minutos, de seguida deixou-se arrefecer no 

exsicador e pesou-se, de modo a obter o peso dos cadinhos vazios (tara). 

2. Mediu-se 50 mL de vinho para cada cadinho e colocou-se na estufa a 105 
oC. 

3. Após três dias de permanência na estufa, efectuou-se a pesagem dos 

cadinhos, de seguida colocaram-se novamente os cadinhos na estufa. Ao 

fim de duas horas pesou-se novamente os cadinhos, e repetiu-se esta 

etapa (se secagem e pesagem) até se obter peso constante (diferença 

entre duas pesagens consecutivas inferior a 2 mg). 

Cinzas 

O procedimento utilizado na determinação de cinzas foi igual ao utilizado para a 

determinação da matéria seca. A única diferença consiste na temperatura. Na 

determinação de cinzas as amostras foram colocadas na mufla a 500 oC, 

temperatura a que também se efectuou a calibração dos cadinhos.  

Sólidos suspensos 

totais 

A determinação dos SST foi realizada através da filtração do vinho, em filtros de 

fibra de vidro 0,45 µm, e secagem na estufa a 105 ºC. Após 2 horas de secagem os 

filtros foram retirados da estufa, arrefecendo durante 30 minutos no exsicador, 

antes de pesagem. 

Intensidade da Cor 
A intensidade da cor foi determinada pela soma das absorvâncias a 420 nm; 520 

nm e 620 nm, medidas com 1 cm de percurso óptico [5]. 

Índice de Folin 

Ciocalteu 

A medida do índice de Folin Ciocalteu foi efectuada por espectrofotometria por 

medição da absorvância no UV a 280 nm (OVI-AS-2-10-INDFOL – Anexo I). 

Acidez total 
A acidez total foi determinada por titulação potenciométrica (OVI-AS-313-01-

ACITOT – Anexo I). 

Acidez volátil 
A acidez volátil foi determinada por destilação directa seguida de titulação com 

NaOH, segundo o método de Mathieu [21]. 

Grau de álcool 

O teor alcoólico em volume (grau alcoólico volumétrico) foi determinado seguido a 

NP-2143. Este método consiste na destilação do vinho, alcalinizado com leite de 

cal, seguida da medição do teor alcoólico do destilado por densimetria, usando o 

alcoómetro [22]. 

SO2 total e livre 

O método utilizado foi o OVI-AS-323-04-DIOSU (Anexo I). Este método consiste no 

arrastamento do dióxido de enxofre através de uma corrente de ar ou azoto. Em 

seguida fixa-se e oxida-se o dióxido de enxofre, por borbulhagem numa solução 

diluída neutra de peróxido de hidrogénio. O ácido sulfúrico formado é doseado por 

titulação com uma solução de hidróxido de sódio. O dióxido de enxofre livre é 

extraído do vinho por arrastamento a frio, enquanto que o total e extraído com 

aquecimento. 

Açúcares totais 

Este parâmetro foi analisado na Universidade Católica do Porto. Os açúcares totais 

foram determinados por espectrofotometria, pelo método fenol-sulfúrico usando 

glucose como açúcar padrão. 
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Parâmetros Procedimentos 

Polissacarídeos 

totais 

Este parâmetro foi analisado na Universidade Católica do Porto. Os 

polissacarídeos totais foram determinados por espectrofotometria, pelo método 

fenol sulfúrico usando goma-arábica e galactose, em rácio mássico 70:30, como 

mistura padrão.  

Antocianinas 

Este parâmetro foi analisado na Universidade Católica do Porto. As antocianinas 

totais foram determinadas por espectrofotometria, pelo método pH-diferencial, 

usando a antocianina malvidina-3-glucósido como padrão. 

Microrganismos 

A análise microbiológica foi realizada pelo laboratório de microbiologia do CTIC. A 

contagem de microrganismos foi realizada por microscopia seguindo um método 

interno. Inicialmente as amostras foram filtradas usando filtros de fibra de vidro 0,45 

µm, de seguida o material retido no filtro foi suspenso em água esterilizada, por fim 

efectuou-se a contagem dos microrganismos. 
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44..  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  
RREESSUULLTTAADDOOSS  

44..11..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  MMEEMMBBRRAANNAA  

 A permeabilidade hidráulica da membrana, Lp, é um parâmetro de permeação essencial na 

caracterização da membrana, uma vez que este parâmetro está relacionado com as suas 

propriedades morfológicas. A permeabilidade hidráulica define-se como a capacidade de 

permeação da membrana à água pura, isto é, a quantidade de permeado por unidade de 

tempo, por unidade de área superficial e por unidade de pressão aplicada.   

 A Lp foi determinada através do declive da recta resultante da representação gráfica do 

fluxo de permeado com água destilada, Jw, em função da pressão transmembranar. A equação 

utilizada para determinar o valor de permeabilidade hidráulica da membrana foi a Equação 4.1.  

 ∆  Equação 4.1 

 A resistência hidráulica da membrana, Rm, corresponde à resistência que a membrana 

oferece à passagem da água desionizada. Neste caso, as resistências por polarização, Rp, e 

por fouling, Rf, são nulas. Deste modo, para a determinação da resistência hidráulica utilizou-se 

a Equação 4.2, onde µw representa a viscosidade da água (1,00×10-3 Pa.s [16]). 

 ∆
 Equação 4.2 

 

 A representação gráfica do fluxo de permeado, com água desionizada, em função da 

pressão de operação, encontra-se representada na Figura 4.1.  

 
Figura 4. 1 - Variação do fluxo de permeado, com água destilada, em função da pressão transmembranar. 
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 Utilizando a equação da regressão linear, representada no gráfico da Figura 4.1, 

determinaram-se os valores de Lp e Rm. Assim, para a membrana utilizada, o valor de 

permeabilidade hidráulica obtido foi de 6,56×10-6 m/kPa.s, enquanto que para a resistência 

hidráulica o valor foi de 1,53×1012 m-1. 

 É ainda importante referir que na pela análise do gráfico verifica-se que a ordenada na 

origem não é nula, mas o valor é menor que 1% do valor da escala das ordenadas, podendo 

ser desprezável.  

44..22..  IINNFFLLUUÊÊNNCCIIAA  DDAA  PPRREESSSSÃÃOO  TTRRAANNSSMMEEMMBBRRAANNAARR  NNOO  FFLLUUXXOO  DDEE  PPEERRMMEEAADDOO  

 A pressão transmembranar constitui o parâmetro principal numa operação de filtração 

tangencial com membranas, pois é através dela que se origina o gradiente de separação, e é 

dada pela Equação 4.3.  

 ∆ ∆ ∆  Equação 4.3 

onde, ΔPT é a diferença de pressão entre o fluido circulante e o permeado e o Δπ é a diferença 

de pressão osmótica entre o fluido circulante e o permeado. Como geralmente a pressão 

osmótica é pequena quando comparada com as pressões aplicadas, o termo Δπ despreza-se, 

e a equação fica reduzida a: 

 ∆ ∆ 2  Equação 4.4 

 A pressão relativa na face das membranas que fica do lado do permeado (Pp) é 

geralmente nula neste tipo de operação se não houver restrições significativas à saída, pelo 

que o termo Pp pode ser considerado zero. 

 A relação entre o fluxo de permeado (J) e a pressão transmembranar (ΔP), nas condições 

operacionais onde o fluxo é dependente da pressão aplicada, é dada pela lei de Darcy, 

Equação 4.5. 

 1
. · ∆  Equação 4.5 

onde µ é a viscosidade do fluido que permeia a membrana e RH é a resistência hidráulica, 

característica da membrana e definida para o fluxo de solvente puro. 

 As macromoléculas presentes no vinho, a uma determinada pressão transmembranar, 

puderam formar interacções com a membrana, e em alguns casos ficarem retidas das mesmas, 

facilitando a formação de uma camada gel à superfície da membrana que dificulta a 

transferência de massa através dela. Quanto maior for a pressão transmembranar, maior será 

a espessura da camada gel na superfície da membrana e maior será a resistência ao fluxo. 

 Existe um valor ideal para a pressão transmembranar, para cada solução a ser filtrada, 

para qual se atinge um valor máximo de fluxo a partir do qual este se torna independente da 

pressão exercida sobre o sistema [17]. 
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 Para escolher a pressão que permite obter maiores fluxos de permeado, no caso do vinho, 

efectuaram-se cinco ensaios, fazendo variar a pressão transmembranar entre 0,5 a 3,5 bar, 

usando sempre uma velocidade tangencial de 10 cm/s. 

 Os resultados obtidos experimentalmente para os valores de pressão estudados 

encontram-se representados na Figura 4.2. 

 
Figura 4. 2 - Fluxo de permeado em função do tempo de operação com diferentes pressões transmembranares. 

Condições de operação: � = 10 cm/s e T = 20 ºC. 

 Pela análise do gráfico da Figura 4.2, verifica-se que todos os fluxos tiveram o mesmo 

comportamento. Observa-se que no início da microfiltração o fluxo de permeado diminui 

rapidamente devido à formação da camada de concentração de polarização. Após atingir o 

equilíbrio, o valor de fluxo mantém-se aproximadamente constante ao longo da operação. 

 A influência da pressão transmembranar no fluxo de permeado é mais perceptível se se 

considerarem os fluxos médios, calculados através da média aritmética usando todos os 

valores de fluxo, conforme mostra na Figura 4.3 

 Como se pode verificar através da Figura 4.3, quanto maior for a pressão transmembranar 

maior é o fluxo de permeado, mas para pressões acima de 1,0 bar, a taxa de acréscimo do 

fluxo de permeado diminui. 

  Deste modo, verifica-se que o fluxo médio de permeado varia de uma forma linear até a 

pressão transmembranar de 1,0 bar, a partir deste valor o fluxo médio de permeado tende 

assimptoticamente para a região onde o aumento da pressão não provoca um aumento 

significativo no fluxo.  
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Figura 4. 3 - Variação do fluxo médio em função da pressão transmembranar. Condições de operação: �= 10 cm/s e 

T= 20 ºC. 

  Existem vários estudos que revelam que o fluxo de permeado, na microfiltração de 

vinhos, aumenta com o aumento da pressão transmembranar entre 1 e 3 bar, e que, para 

valores de pressão superiores, até 9 bar, o fluxo de permeado permanece constante [1]. Pelo 

gráfico da Figura 4.3 é possível verificar esse tipo de comportamento.  

 Song e Elimeleqe [24] mostraram que, se a pressão aplicada for menor que a pressão 

denominada “ pressão crítica”, as partículas arrastadas para a superfície da membrana pelo 

fluxo de permeado podem ser transportadas de volta ao meio por difusão. No entanto, se a 

pressão aplicada foi maior que a “pressão crítica”, as partículas em suspensão têm maior 

energia livre que as retidas na superfície da membrana e tendem a depositar-se e a aderir à 

superfície.  

 A análise da redução dos fluxos de permeado causada pela permeação do vinho durante 

a microfiltração foi realizada pelo modelo de resistências em série (subcapítulo 2.4.7.1). Este 

modelo tem sido usado na análise de diversos sistemas de membranas, nomeadamente na 

filtração de vinhos. 

 O modelo das resistências em série baseia-se na Equação 4.6, onde RT representa a 

resistência total à permeação através da membrana. Considerou-se que a resistência total 

resulta da soma da resistência da membrana (Rm), das resistências reversíveis (Rrev), 

originadas pela polarização de concentreção e pelo fouling reversível e da resistência 

irreversível (Rirrev), referentes ao fenómeno de fouling irreversível, Equação 4.6. 

  Equação 4.6 

 A resistência total, apresentada para cada ensaio, corresponde somente ao valor obtido  

de fluxo no final do ensaio, usando a equação 4.7. 
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∆
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 A resistência hidráulica da membrana foi calculada considerando o fluxo de água medido 

antes da realização de cada ensaio, JW, de acordo com a Equação 4.8. 

 ∆
.  Equação 4.8 

 A resistência reversível, correspondente à polarização por concentração e ao fouling 

reversível, é eliminada após a pré-lavagem da membrana com água desionizada. Assim, a 

resistência obtida após a pré-lavagem (R*) corresponde a soma da resistência da membrana e 

a resistência irreversível, e é determinada considerando o fluxo de água obtido após a pré-

lavagem da membrana (JW*), realizada depois de cada ensaio, de acordo com a Equação 4.9. 

 ∆
.  Equação 4.9 

 Deste modo, a resistência irreversível e a resistência reversível são obtidas a partir das 

Equações 4.10 e 4.11, respectivamente. 

  Equação 4.10 

  Equação 4.11 

 Os valores obtidos para as diferentes resistências, em cada ensaio, encontram-se 

representados na Figura 4.4. Em todos os ensaios o valor de viscosidade medido do 

permeado, com vinho, foi idêntico, e corresponde a 9,42×10-3 Pa.s.  

 
Figura 4. 4 - Representação gráfica das resistências em função da pressão (bar). 
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 Pela análise do gráfico, da Figura 4.4, verifica-se que as resistências Rrev e Rirrev 

aumentam com o aumento da pressão transmembranar aplicada. Este comportamento explica-

se pelo facto de para pressões elevadas a viscosidade junto da superfície da membrana é 

maior, aumentando a resistência à transferência de massa, logo aumentando a resistência 

reversível. Relativamente às resistências irreversíveis, estas aumentam devido a uma maior 

compactação das partículas junto à superfície da membrana, causada pela pressão, 

aumentando a adsorção de partículas, causando o entupimento dos poros da membrana. 

 Por sua vez, a resistência hidráulica da membrana permanece constante, uma vez que 

este parâmetro depende das condições da membrana. Pela análise do gráfico representado na 

Figura 4.5, é possível verificar que após a lavagem das membranas o fluxo de água 

desionizada permanece praticamente constante. Isto indica que o processo de lavagem das 

membranas é eficiente, não havendo alteração das mesmas. 

 
Figura 4. 5 - Variação do fluxo de permeado, com água desionizada, em função da pressão transmembranar, após 

lavagem da membrana, subsequente ao ensaio de filtração de vinho efectuado a 0,5 bar. 

44..33..  EESSCCOOLLHHAA   DDAASS   CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS   OOPPEERRAACCIIOONNAAIISS   ÓÓPPTTIIMMAASS::   IINNFFLLUUÊÊNNCCIIAA   DDAA   PPRREESSSSÃÃOO  
TTRRAANNSSMMEEMMBBRRAANNAARR  NNAA  QQUUAALLIIDDAADDEE  DDOO  VVIINNHHOO  

44..33..11..  RREESSUULLTTAADDOOSS  GGLLOOBBAAIISS  

 Para avaliar o efeito que a pressão transmembranar exerce sobre as características físico-

químicas do vinho, foram efectuadas análises a amostra do permeado final de todos os 

ensaios.  

 Na Tabela 4.1 encontram-se os valores dos diferentes parâmetros analisados nas 

amostras de vinho. As análises foram efectuadas em triplicado, os resultados apresentados 

correspondem à média dos três valores, o desvio padrão nunca foi superior a 7 % do valor 

médio indicado. 
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 Os parâmetros de maior relevância, na avaliação de um processo de microfiltração de 

vinho são: a intensidade da cor, turvação, sólidos suspensos totais (SST) e retenção de 

macromoléculas. Deste modo, neste subcapítulo serão analisados com maior detalhe apenas 

estes parâmetros. Relativamente à remoção microrganismos, em todos os ensaios, foi superior 

a 99 %. 

 
Tabela 4. 1 - Resultados das análises físico-químicas e microbiológicas das amostras de vinho resultantes dos 

diferentes ensaios de microfiltração, bem como do vinho inicial. 

Análise Pressão transmembranar (bar) 

Parâmetro Unidades Inicial 0,5 bar 1,0 bar 2,0 bar 3,0 bar 3,5 bar 

pH - 3,51 3,52 3,50 3,52 3,53 3,54 

Condutividade eléctrica µS/ cm 2050,00 1990,00 1960,00 1920,00 1830,00 1720,00

Turvação NTU 75,50 0,78 0,70 0,64 0,59 0,55 

Intensidade da Cor - 1,04 0,59 0,52 0,51 0,47 0,45 

Teor alcoólico % volume 13,60 13,40 13,30 13,30 13,30 13,40 

Extracto Seca g/ L 23,50 19,10 18,20 17,20 16,90 16,80 

Cinzas g/ L 3,49 2,66 2,66 2,59 2,54 2,53 

SST mg /L 185,00 30,50 29,00 27,00 18,50 16,00 

Índice de Folin  ciocalteu  - 52,30 38,10 34,60 31,30 27,90 26,70 

Acidez Total g ác. tartárico / L 5,21 4,86 4,89 4,88 4,86 4,66 

Acidez Volátil g ác. acético/ L 0,48 0,45 0,43 0,41 0,38 0,35 

SO2 livre mg/ L 16,00 9,92 9,28 8,96 8,64 7,36 

SO2 total mg/ L 32,00 30,00 30,50 29,60 27,30 26,60 

Antocianinas mg /L 75,10 72,80 65,50 47,70 46,80 39,50 

Açúcares redutores g/ L 5,90 5,40 4,80 3,90 2,80 2,40 

Polissacarídeos totais g/ L 4,60 4,00 2,30 1,20 0,80 0,50 

Microrganismos células/ ml 515 2 1 2 1 1 

 

44..33..22..  IINNTTEENNSSIIDDAADDEE  DDAA  CCOORR  

 A cor dos vinhos é um aspecto muito importante, pois mais que os aromas é o primeiro 

atributo que se observa. A intensidade da cor pode dar informações sobre possíveis defeitos ou 

qualidades de um vinho, tendo sempre em atenção que a cor é um atributo visual e portanto 

corresponde a uma sensação psíquica. 
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 Quando se realiza um processo de microfiltração, o que se pretende relativamente à cor é 

uma redução mínima.  

 Na Figura 4.6 encontram-se os valores da intensidade da cor das diferentes amostras de 

vinho filtrado, nas diferentes condições de microfiltração, bem como o do vinho inicial. 

 
Figura 4. 6 - Intensidade da cor das amostras de vinho dos diferentes ensaios de microfiltração. 

 Pela análise do gráfico da Figura 4.6 é possível verificar que existe uma perda na 

intensidade da cor do vinho considerável, verifica-se ainda que quanto maior a pressão 

transmembranar aplicada na microfiltração maior e a perda de cor. No caso do vinho filtrado a 

uma pressão transmembranar de 0,5 bar a perda de cor foi de 43%, enquanto que o vinho 

filtrado com uma pressão de 3,5 a perda de cor chegou aos 57%. 

 O valor da intensidade de cor dos vinhos, no caso dos tintos, pode variar entre 0,3 – 1,8, 

dependente do tipo de vinho e castas utilizadas [5]. Os valores obtidos encontram-se dentro 

deste intervalo, mas considera-se que a perda de cor foi significativa em todos os ensaios de 

microfiltração. 

 A cor dos vinhos está directamente relacionada com os compostos fenólicos. O Índice de 

Folin Ciocalteu é uma medida da quantidade de compostos fenólicos presentes no vinho. Pela 

análise deste parâmetro na Tabela 4.1 verifica-se que também diminui em todos os ensaios. 

No vinho filtrado a uma pressão de 0,5 bar verificou-se uma perda de 27% no índice de Folin 

Ciocalteu, já no caso do vinho filtrado a uma pressão de 3,5 bar, a perda chegou aos 49%. 

Está diminuição, do Índice Folin Ciocalteu, pode estar relacionada com a retenção dos 

compostos fenólicos na superfície da membrana, que é maior quanto maior for a pressão 

transmembranar aplicada, uma vez que ocorre uma maior compactação das partículas junto à 

superfície da membrana, dificultando a passagem e causando o entupimento dos poros da 

membrana. 

 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Inicial 0,5 bar 1,0 bar 2,0 bar 3,0 bar 3,5 bar

In
te

ns
id

ad
e 

da
 c

or



40 

 

44..33..33..  TTUURRVVAAÇÇÃÃOO  

 A turvação é outro parâmetro fundamental para a qualidade de um vinho. Para o 

consumidor final o vinho não pode ser apenas bom, é necessário que se encontre límpido. 

Após a filtração de um vinho, o valor de turvação de um vinho deve ser inferior a 2 NTU [1]. 

 Na Figura 4.7 encontram-se esquematizados os valores de turvação obtidos nos 

diferentes ensaios de microfiltração, bem como o do vinho inicial. 

 

Figura 4. 7 - Valores de turvação das amostras de vinho dos diferentes ensaios de microfiltração. 

 Em todos os ensaios de microfiltração realizados os valores de turvação foram inferiores a 

2 NTU, havendo uma redução da turvação do vinho, em todas as amostras, de 

aproximadamente 99%. 

44..33..44..  SSÓÓLLIIDDOOSS  SSUUSSPPEENNSSOOSS  TTOOTTAAIISS  

 A remoção de sólidos suspensos é um parâmetro que permite avaliar a eficiência dos 

processos de filtração usados em vinhos. Não existe um valor limite para a concentração de 

SST no vinho, mas a sua presença pode causar efeitos indesejáveis ao vinho, alterando as 

suas características organolépticas. Os SST estão muitas vezes associados à formação de 

depósitos no vinho, que não são bem aceites pelo consumidor.  

 As concentrações dos SST, após os diferentes ensaios de microfiltração, encontram-se 

representadas graficamente na Figura 4.8. 

 A remoção dos SST do vinho foi bem conseguida em todos os ensaios. Verifica-se, no 

entanto, um aumento da remoção dos SST com o aumento da pressão transmembranar 

aplicada. A remoção no caso da microfiltração usando uma pressão de 0,5 bar foi de 84%, já 

no caso da microfiltração onde a pressão foi mais elevada, 3,5 bar, a remoção de sólidos 

chegou aos 91%. 
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Figura 4. 8 - Concentração dos SST das amostras de vinho dos diferentes ensaios de microfiltração. 

  

44..33..55..  RREETTEENNÇÇÃÃOO  DDEE  MMAACCRROOMMOOLLÉÉCCUULLAASS    ‐‐  PPOOLLIISSSSAACCAARRÍÍDDEEOOSS    

 Os polissacarídeos são, geralmente, os principais compostos responsáveis pelo efeito de 

fouling na filtração de vinhos. Além disso a retenção destes compostos irá afectar as 

características organolépticas do vinho filtrado. Deste modo, é importante determinar as 

condições operacionais que permitam uma retenção de polissacarídeos menor. 

 Foram determinados os coeficientes de retenção dos polissacarídeos de todas as 

amostras de vinho filtrado, utilizando a Equação 4.12. 

 

 1 100 Equação 4.12 

 Onde, CR representa o coeficiente de retenção dos polissacarídeos pela membrana (%), 

Cal corresponde à concentração de polissacarídeos no vinho inicial (alimentação) e por fim, o 

Cp representa a concentração de polissacarídeos presente no vinho filtrado (permeado). 

Os valores do CR, dos diferentes ensaios de microfiltração encontram-se esquematizados na 

Figura 4.9. 

 Como seria de esperar, o coeficiente de retenção de polissacarídeos aumenta com o 

aumento da pressão transmembranar aplicada. Maiores pressões levam a uma maior 

compactação das partículas junto à superfície da membrana, dificultando a passagem e 

causando o entupimento dos poros da membrana. 
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Figura 4. 9 - Coeficientes de retenção de polissacarídeos determinados para os diferentes ensaios de microfiltração. 

44..33..66..  SSEELLEECCÇÇÃÃOO  DDOO  VVAALLOORR  DDEE  ΔΔPP  

 Pela análise de todos estes parâmetros, determinou-se que o valor de pressão 

transmembranar óptima, para a filtração de vinhos usando este sistema de microfiltração, é o 

mais baixo das testadas, ou seja a pressão de 0,5 bar. Isto porque, nestas condições 

operatórias, verifica-se uma menor perda da intensidade da cor do vinho e uma menor 

retenção de polissacarídeos pela membrana, assegurando no entanto uma diminuição da 

turvação e dos SST para níveis desejados. 

44..44..  EENNSSAAIIOO   DDEE   MMIICCRROOFFIILLTTRRAAÇÇÃÃOO   TTAANNGGEENNCCIIAALL   NNAASS   CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS   DDEE   OOPPEERRAAÇÇÃÃOO  
ÓÓPPTTIIMMAASS  

 Após a determinação das condições óptimas de operação do sistema de microfiltração, 

repetiu-se um ensaio de filtração de vinho nestas condições, agora usando a amostra de vinho 

2, que foi também filtrada por um sistema de terras de diatomáceas, com o intuito de comparar 

a qualidade do vinho filtrado pelos dois métodos de filtração. 

 Na Figura 4.10 encontra-se a representação gráfica do comportamento do fluxo de 

permeado ao longo da operação de microfiltração. 

Assim como nos ensaios anteriores, verifica-se uma diminuição acentuada do fluxo de 

permeado, no início da microfiltração, de uma tendência para estabilização do valor do fluxo. 

Os valores das diferentes resistências obtidos neste ensaio foram, para a Rrev de           

2,29 ×10-12 (m-1), e, para a Rirrv de 1,98×10-12 (m-1). Estes valores são um pouco menores que 

os valores das resistências calculados no ensaio anterior, nas mesmas condições de operação. 

Dado que o valor do fluxo de permeado atingido no fim do ensaio foi maior, esta diferença de 

valores pode estar relacionada com o facto de as amostras de vinho não serem as mesmas, 

logo apresentam composições diferentes, interagindo de modo diferente com a superfície da 

membrana. 
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Figura 4. 10 - Representação gráfica do fluxo de permeado em função do tempo de operação.  

Condições de operação: � = 10 cm/s, ΔP = 0,5 bar e T = 20 ºC. 

44..55..  CCOOMMPPAARRAAÇÇÃÃOO   DDAA   QQUUAALLIIDDAADDEE   DDOO   VVIINNHHOO   FFIILLTTRRAADDOO   UUSSAANNDDOO   OO   SSIISSTTEEMMAA   DDEE  
MMIICCRROOFFIILLTTRRAAÇÇÃÃOO  VVSS  TTEERRRRAASS  DDEE  DDIIAATTOOMMÁÁCCEEAASS  

 Foram realizadas análises a amostras de vinho filtrada pelos dois processos, pelo sistema 

de microfiltração tangencial e pelo sistema de filtração por terras de diatomáceas, com o 

objectivo de se poder comparar a qualidade dos vinhos filtrados. As análises foram efectuadas 

em triplicado, os resultados apresentados correspondem à média dos três valores, o desvio 

padrão nunca foi superior a 9 % do valor médio indicado. 

 Os resultados das diferentes análises encontram-se resumidos na Tabela 4.2. Os 

parâmetros mais relevantes para a qualidade do vinho serão analisados seguidamente. 

Tabela 4. 2 - Resultados das análises físico-químicas e microbiológicas das amostras de vinho resultantes dos dois 
processos de filtração. 

Análise Processo de filtração 

Parâmetro Unidades Inicial Microfiltração Terras de diatomáceas

pH - 3,53 3,53 3,51 

Condutividade eléctrica µS/ cm 2080,00 2058,50 2064,50 

Turvação NTU 21,75 0,30 0,50 

Intensidade da Cor - 0,86 0,59 0,76 

Teor alcoólico % volume 13,46 13,41 13,40 

Extracto Seca g/ L 24,41 23,21 24,26 

Cinzas g/ L 3,02 2,71 2,22 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5 10 15 20

J 
(L

.h
-1

.m
-2

)

Tempo (min)



44 

 

Análise   Processo de filtração 

Parâmetro Unidades Inicial Microfiltração Terras de diatomáceas

SST mg /L 24,50 11,50 14,50 

Índice de Folin ciocalteu - 45,90 35,90 45,00 

Acidez Total g ác. tartárico / L 5,34 5,31 5,72 

Acidez Volátil g ác. acético/ L 0,58 0,41 0,43 

SO2 livre mg/ L 16,08 15,76 15,76 

SO2 total mg/ L 36,88 36,56 36,48 

Antocianinas mg /L 69,20 46,80 95,50 

Açúcares redutores g/ L 2,80 2,50 2,30 

Polissacarídeos totais g/ L 1,20 0,80 0,30 

Microrganismos células/ ml 673 2 35 

 

44..55..11..  PPHH  EE  AACCIIDDEEZZ  

  De modo a analisar e comparar melhor os resultados, representou-se graficamente os 

valores de pH, acidez total e acidez volátil das diferentes amostras (Figura 4.11). 

 
Figura 4. 11 - Comparação dos valores de pH, acidez total e acidez volátil das amostras de vinho filtradas por 

microfiltração e por terras de diatomáceas. 

 O pH constitui um dos mais importantes parâmetros de qualidade de um vinho, 

influenciando todas as reacções que neste ocorrem, tanto físico-químicas como 

microbiológicas. O valor de pH de vinhos tintos encontra-se normalmente entre os 3,3 e 3,6 [5]. 

Como se pode ver pelo gráfico da Figura 4.11, o processo de microfiltração não influencia o 
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valor de pH, estando o valor dentro do intervalo de pH considerado adequado para um vinho 

tinto de qualidade.  

 Relativamente à acidez do vinho, verifica-se que a microfiltração também não apresenta 

qualquer efeito negativo neste parâmetro. A acidez total de um vinho encontra-se normalmente 

compreendida entre os 4,5 e os 8,5 g ácido tartárico por litro [5]. O valor de acidez total, para o 

vinho filtrado pelo sistema de microfiltração, encontra-se dentro do intervalo esperado e 

apresenta um valor próximo do vinho inicial, indicando que a microfiltração tangencial 

manifesta uma menor influência na acidez total comparativamente com a filtração por terras 

diatomáceas. 

 No caso da acidez volátil, os dois processo de filtração analisados apresentam valores 

muito semelhantes, estando ambos os valores adequados, uma vez que este valor deve ser 

menor que 0,5 g de ácido acético por litro [5]. 

44..55..22..  TTUURRVVAAÇÇÃÃOO  EE  IINNTTEENNSSIIDDAADDEE  DDAA  CCOORR  

 Os valores de turvação e de intensidade da cor das amostras filtradas pelos dois 

processos estudados encontram-se representados na Figura 4.12. 

 
Figura 4. 12 - Comparação dos valores de turvação e intensidade da cor das amostras de vinho filtradas por 

microfiltração e por terras de diatomáceas. 

 Como se pode verificar pela Figura 4.12, o método de microfiltração tangencial permite 

uma maior remoção da turvação do vinho, mas por outro lado apresenta uma maior perda de 

cor. 

 A perda de cor no processo de microfiltração tangencial foi de aproximadamente 31%, 

enquanto que na filtração por terras de diatomáceas este valor foi de apenas 11%. Apesar de 

uma perda de cor apreciável, a microfiltração tangencial, ainda assim permite obter uma 

intensidade de cor acima do limite aceitável (0,3). 
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44..55..33..  CCOOMMPPOOSSTTOOSS  CCOOLLOOIIDDAAIISS  

 Os compostos coloidais englobam as moléculas com um tamanho médio de 1 nm a 1 µm, 

incluindo os polissacarídeos, proteínas, açúcares e compostos fenólicos. 

 Na Figura 4.13 encontram-se representados os valores obtidos, nos diferentes processos 

de filtração, para as concentrações dos compostos coloidais analisados.  

 A perda de cor de um vinho, está muitas vezes associada a perda de compostos fenólicos, 

deste modo, a perda de cor do vinho analisada no ponto anterior pode ser explicada pela perda 

de componentes fenólicos. Pela análise do gráfico da Figura 4.13, verifica-se que ocorreu uma 

perda de compostos fenólicos de cerca de 22 % no processo de microfiltração enquanto na 

filtração por terras de diatomáceas esta perda foi de apenas 2%. Relativamente às 

antocianinas, a perda foi também muito superior no caso da microfiltração tangencial. Esta 

perda de compostos fenólicos resulta, como se verificou anteriormente, numa perda da 

intensidade de cor no vinho, podendo ainda causar alterações nas características 

organolépticas no vinho. 

 Relativamente aos açúcares e polissacarídeos, os valores indicam que o processo de 

microfiltração resulta numa perda menor, apresentando concentrações mais elevadas deste 

compostos no final do processo de microfiltração. 

 
Figura 4. 13 - Comparação dos valores dos compostos coloidais das amostras de vinho filtradas por microfiltração e por 

terras de diatomáceas. 

 

44..55..44..  OOUUTTRROOSS  PPAARRÂÂMMEETTRROOSS  

  Foram ainda estudados outros parâmetros, que estão também relacionados com a 

qualidade do vinho, e os valores encontram-se representados na Figura 4.14. 
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Figura 4. 14 - Comparação dos valores de teor alcoólico, extracto seco, cinzas e SST das amostras de vinho filtradas 
por microfiltração e por terras de diatomáceas 

 Verifica-se que o teor alcoólico do vinho diminui ligeiramente em ambos os processos de 

microfiltração, mas esta diminuição é pouco significativa e não altera a qualidade do vinho 

neste parâmetro. 

 O valor de extracto seco associado a vinhos corresponde a concentrações na gama 25 – 

30 g/L [5] Analisando o gráfico da Figura 4.14, verifica-se que em ambos os processos a 

diminuição do extracto seco não compromete a qualidade do vinho, pois os valores obtidos 

encontram-se próximos do intervalo de valores esperados.  

 Relativamente às cinzas, os valores obtidos estão também dentro dos valores normais 

para vinhos tintos, 1,5 – 3 g /L [5].  

 Por fim, no caso dos sólidos em suspensão, verifica-se que a microfiltração tangencial é 

mais eficiente na sua remoção comparativamente à filtração por terras de diatomáceas. Muitas 

da partículas em suspensão, em vinhos, encontram-se associadas aos microrganismos 

presentes no vinho. Na Tabela 4.2 encontram-se descriminados os valores de microrganismos 

presentes nas amostras de vinho após os diferentes ensaios de filtração. No caso da 

microfiltração obteve-se uma remoção de microrganismos superior a 99 % enquanto que na 

filtração por terras este valor foi de 94 %. Deste modo, já se esperava que o vinho filtrado por 

terras apresentasse uma concentração superior em sólidos suspensos. 
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55..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  FFIINNAAIISS  EE  SSUUGGEESSTTÕÕEESS  
 

 Neste capítulo serão apresentadas as principais conclusões obtidas com a realização 

deste trabalho, bem como sugestões e perspectivas para trabalhos futuros. 

55..11..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

 A partir da análise dos resultados obtidos conclui-se que o processo de microfiltração 

tangencial é uma aposta promissora na filtração de vinhos. 

 Pela realização dos ensaios iniciais, onde se estudou a influência da pressão 

transmembranar no fluxo de permeado, conclui-se que o fluxo depende significativamente da 

pressão transmembranar aplicada. Em todos os ensaios realizados observou-se a diminuição 

do fluxo de permeado com o tempo de operação (fenómeno rápido que ocorre nos instantes 

iniciais com a diminuição brusca do fluxo) seguindo de uma diminuição lenta que se prolonga 

até ao fim da operação de microfiltração. Conclui-se ainda que as resistências reversíveis, 

originadas pela polarização por concentração e pelo fouling reversível, bem como as 

resistências irreversíveis, referentes ao fenómeno de fouling irreversível, aumentam com o 

aumento da pressão transmembranar aplicada, possivelmente devido a uma maior 

compactação das partículas junto à superfície da membrana.  

 Pela análise dos parâmetros mais relevantes, na avaliação do processo de microfiltração, 

conclui-se que quanto maior a pressão transmembranar aplicada maior é a perda de 

intensidade de cor no vinho. Relativamente à turvação do vinho, conclui-se que todos os 

valores de pressão transmembranare utilizados permitem uma boa redução da turvação, sendo 

superior a 99% em todos os ensaios. Quanto à retenção de macromoméculas conclui-se que a 

melhor pressão transmembranar a ser aplicada é a de 0,5 bar, uma vez que, conduziu a 

obteve-se uma menor retenção de polissacarídeos, relativamente aos outros valores de 

pressão testados. 

 Relativamente à influência da pressão transmembranar na qualidade do vinho filtrado 

conclui-se, assim, que a melhor pressão transmembranar a empregar neste processo é a 

pressão mais baixa testada, a de 0,5 bar. 

 Pela comparação dos parâmetros analisados entre o vinho filtrado pelo sistema de 

microfiltração e o filtrado pelo sistema de terras de diatomáceas, conclui-se que o principal 

inconveniente da microfiltração tangencial é a perda de intensidade da cor do vinho, associada 

à perda de compostos fenólicos. Relativamente aos outros parâmetros a microfiltração 

tangencial conduziu a resultados mais favoráveis no que diz respeito à diminuição da turvação 

e do número de microrganismos, e resultou em maiores concentrações de polissacarídeos 

totais e açúcares redutores comparativamente à filtração por terras de diatomáceas.  
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  A utilização da solução de ultrasil (1%) na limpeza das membranas permitiu a 

recuperação do fluxo de permeado inicial, indicando uma reposição eficiente de 

operacionalidade das membranas. 

 Estas conclusões sugerem que a filtração de vinho pode ser efectuada de uma forma 

eficiente, utilizando o processo de microfiltração tangencial e que a membrana utilizada, 

constituída por PVDF com uma configuração em espiral de tamanho médio de poro 0,20 µm, 

apresenta uma boa performance. 

 

55..22..  SSUUGGEESSTTÕÕEESS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOOSS  FFUUTTUURROOSS  

 De seguida encontram-se apresentadas algumas sugestões de trabalhos futuros que 

seriam interessantes efectuar a fim de estudar a viabilidade da microfiltração tangencial na 

filtração de vinho. 

• Utilização de diferentes membranas no processo de filtração: diferentes configurações, 

materiais e tamanho de poro, a fim de tentar reduzir a rejeição de compostos fenólicos;  

• Estudo de outras condições operacionais como a influência da velocidade tangencial 

no fluxo de permeado, bem como na qualidade do vinho filtrado; 

• Analisar o tempo de vida das membranas, bem como a periodicidade de lavagem das 

mesmas;  

• Análise  económica associada ao processo de microfiltração; 

• Comparação económica da microfiltração com outros processos de filtração de vinhos.  
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