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FSSC 22000 
A ENARTIS POSSUI A CERTIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E REGE-SE EM 
CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS 
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
ENOLÓGICA MAIS EXIGENTES.

A ENARTIS DESENVOLVEU 
AO LONGO DOS ANOS 

VALIOSAS PARCERIAS COM 
PRODUTORES DE VINHO 
DE PAÍSES COM FORTE 

TRADIÇÃO EM ENOLOGIA.

200+ COLABORADORES
NO MUNDO PARA DAR RESPOSTA 
ÀS NECESSIDADES DAS ADEGAS 
INDEPENDENTEMENTE DA SUA 
DIMENSÃO.

10.000
PRODUTORES
A ENARTIS FORNECE MAIS DE 10.000 
PRODUTORES COM SOLUÇÕES 
INOVADORAS E PRODUTOS SEGUROS.

50 PAÍSES
PRESENÇA DA ENARTIS NO MUNDO.

300 PRODUTOS 
ESPECIALIZADOS 
QUE REVELAM E POTENCIAM 
O CARACTER DOS VINHOS.
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ZYM QUICK

Enzima pectolítica líquida específica para a 

flotação. Muito rápida a hidrolisar pectinas. 

Acelera o processo de flotação com a formação 

de borras compactas. 

ZYM RS
Enzima pectolítica líquida para a rápida 

clarificação do mosto. Muito eficaz a baixo pH, 

baixa temperatura (8-10°C) e na resolução de 

dificuldades de clarificação em mostos difíceis.

ENARTIS ZYM RS (P) 
Enzima microgranulada para a decantação do 

mosto, mesmo com pH e temperaturas baixas.

ZYM RS4F

Enzima pectolítica líquida para a flotação de 

mostos com baixo teor em sólidos.

ZYM EXTRA

Enzima líquida para a maceração de uvas 

brancas. Aumenta o rendimento na prensa e a 

extração de precursores aromáticos.

ZYM AROM MP

Enzima microgranulada para a maceração 

das uvas. Concebida para a produção de 

vinhos frutados, ricos em aromas primários. 

A atividade secundária protease permite a 

redução das doses nas colagens com bentonite. 

MACERAÇÃO
DE UVAS BRANCAS

ZYM ELEVAGE

Preparação enzimática microgranulada com 

atividades pectolítica e glucanásica. Acelera a 

extração de manoproteínas durante o estágio 

sobre borras finas e melhora a filtrabilidade dos 

vinhos obtidos de uvas pouco sãs.

ZYM LYSO

Lisozima microgranulada.

OUTRAS APLICAÇÕES

ZYM COLOR PLUS
Enzima de maceração microgranulada com 

atividade proteásica que degrada proteínas, 

reduzindo a sua capacidade para precipitar 

taninos. O acréscimo de taninos em solução 

potencia uma maior estabilidade corante dos 

vinhos. 

MACERAÇÃO
DE UVAS TINTAS

PORQUÊ USAR ENZIMAS?
As enzimas são catalisadores biológicos de reações e estão naturalmente presentes em 

todos os sistemas vivos. As enzimas são essenciais para melhorar os rendimentos na prensa, 

clarificação, flotação, filtrabilidade, extração de aromas e de polifenóis, assim como para 

aumentar a expressão aromática, melhorar o perfil organolético e contribuir para a estabilidade 

proteica e corante.

ZYM RIVELA (EX CARACTÈRE)

Enzima microgranulada com atividades 

pectolítica e ß-glicosidásica. Aplicada durante 

a maceração das uvas permite aumentar a 

expressão dos aromas primários.
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NUTRIFERM GREEN NUTRIENTE

Suplemento nutricional com origem em paredes 

celulares de leveduras com certificação BIO, 

produzido em conformidade com a legislação 

europeia.

NUTRIFERM NO STOP

Paredes de leveduras ricas em esteróis e 

ácidos gordos de cadeia longa. Aplicado após 

a primeira metade da fermentação, permite à 

levedura melhorar a integridade da membrana 

celular, e dessa forma prevenir ou tratar 

paragens fermentativas. 

NUTRIFERM CONTROL

Paredes celulares purificadas de levedura para 

a desintoxicação dos mostos.

NUTRIFERM GRADUAL RELEASE

Alternativa simples e segura para adicionar 

azoto a partir do primeiro terço da F.A. Mistura 

de DAP e taninos, inserida numa bolsa que 

permite a libertação lenta do conteúdo durante 

a fermentação, eliminando a necessidade de 

suplementar o meio com mais nutrientes. 

Redução de tempo e trabalho.

NUTRIENTES DE LEVEDURAS

NUTRIFERM ENERGY

Nutriente composto por autolisados de 

leveduras e tiamina. Fornece todos os fatores 

nutricionais essenciais para fortalecer a 

capacidade fermentativa das leveduras e 

estimular a produção de compostos como o 

glicerol, polissacáridos e ésteres.

NUTRIFERM AROM PLUS

Recomendado para um evidente incremento 

da intensidade aromática dos vinhos. 100 % 

orgânico, à base de autolisados de leveduras e 

tiamina, fornece ao meio elevadas quantidades 

de aminoácidos precursores da síntese de 

compostos aromáticos.

NUTRIFERM VIT

Sulfato de amónio, fosfato de diamónio e 

tiamina, para a nutrição azotada das leveduras.  

NUTRIFERM SPECIAL

Nutrição completa em azoto orgânico e 

inorgânico, tiamina e paredes celulares 

purificadas. Fornece todos os fatores 

nutricionais essenciais necessários para uma 

fermentação regular e completa.

NUTRIFERM ADVANCE

Nutriente especialmente concebido para 

fornecer azoto, esteróis e ácidos gordos, 

após o primeiro terço da F.A. Aumenta a 

tolerância das leveduras ao álcool, possui ação 

desintoxicante, previne o aparecimento de off-

flavours e paragens fermentativas.

PORQUÊ USAR NUTRIENTES DE LEVEDURAS?
Compreender os requisitos de nutrição das leveduras é fundamental para acompanhar com 

sucesso as fermentações e evitar paragens. A gestão das exigências nutricionais permite 

fermentações regulares e completas, minimizando a produção de compostos sulfurosos, como 

H
2
S, e melhorando as qualidades sensoriais. A Enartis recomenda a nutrição em dois passos: 

fornecimento de aminoácidos e micronutrientes à inoculação e azoto inorgânico com fatores 

de sobrevivência a 1/3 da fermentação.
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ENERGY

Reforça
 a capacidade 

fermentativa da 
levedura

                          
Inoculação da 

levedura 15 g/hL

AROM PLUS

Fornece precursores 
específicos para a 
síntese de aromas 

fermentativos 

     
    

  
              

Inoculação da 
levedura 30 g/hL

VIT Nutriente mineral 
básico

    

   
  

Primeiras 24 
horas após a 
inoculação

30 g/hL

SPECIAL Nutriente de largo 
espetro   

   

(DAP)              
Inoculação da 

levedura 30 g/hL

ADVANCE
Garantia de 
fermentação 

completa 
     

(DAP)  
    

  

    

 
          

1/3 da 
fermentação 

alcoólica 30 g/hL

NO STOP

Prevenção e 
tratamento 

de anomalias 
fermentativas

 
    

  

    

   
    

    

  

A partir de 1/2 
da fermentação 

alcoólica. 
Fermentações 

lentas e paradas   

30 g/hL

CONTROL Destoxificante do 
mosto

    

   

Inoculação 
da levedura. 

Fermentações 
lentas e paradas

30 g/hL

GRADUAL 
RELEASE

 Garantia de 
fermentação 

completa

    
(DAP)  

 Ao depósito de 
fermentação, 
antes do seu 
enchimento

20 g/hL
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PROTOCOLO DE RESOLUÇÃO DE PARAGENS DE FERMENTAÇÃO

PRODUTO QUANTIDADE (kg)

ENARTIS STAB MICRO M 1,5

NUTRIFERM CONTROL 1,5

BENTOLIT SUPER 0,5

NUTRIFERM NO STOP 3

NUTRIFERM ENERGY 1,5

ENARTIS FERM EZFERM 44 3

NUTRIFERM ADVANCE 2,5

• Adicionar mosto concentrado ou açúcar 
de modo a corrigir para 50 g/L (5 °Brix) 
o conteúdo em açúcar da solução de 
água/vinho;

•  Manter a temperatura a 20-23°C.

FASE 2: Reidratação da levedura
Reidratar 30 g/hL (calculado sobre o volume 
total de vinho em paragem) de Enartis Ferm 
WS ou EZ Ferm 44 em 10 vezes o seu peso 
de água potável a 35-40°C. Misturar bem 
para evitar a formação de grumos e aguardar 
20 minutos.

FASE 3: Aclimatização da levedura

•  Adicionar a levedura reidratada à solução 
água/vinho preparada na FASE 1 e 
misturar. Manter a temperatura a 20-23°C 
e monitorizar o teor em açúcar da solução;

• Quando o teor em açúcar baixar para 
metade (< 2,5 °Brix), adicionar ao pé-
de-cuba uma quantidade de vinho com 
paragem de cerca de 20% do volume 
total a tratar + 25 g de Nutriferm Advance 
por cada 100 L de vinho adicionado. 
Homogeneizar.

• Repetir a operação anterior até totalizar o 
volume de vinho com paragem.

4 -  PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA 100 HL

O tratamento de uma paragem fermentativa 
depende de 3 fatores: o diagnóstico das causas 
que levaram à paragem fermentativa, o tratamento 
adequado do vinho e a correta aclimatização da 
levedura.

1 -  DIAGNÓSTICO
Um controlo com recurso ao microscópio e 
análise ao vinho, ácido acético, ácido málico, 
ácido lático, glucose e frutose, ajudam a 
identificar as causas dos arrastos ou paragens 
fermentativas. 

2 - TRATAMENTO DO VINHO EM PARAGEM, 24 
HORAS ANTES DA RE-INOCULAÇÃO 

1. Separar das borras

2. Reduzir os microrganismos contaminantes 
com a aplicação de 15 g/hL de Enartis Stab 
Micro M e 1,5 g/hL de anidrido sulfuroso.

3. Eliminar eventuais inibidores da 
fermentação, tais como ácidos gordos 
de cadeia curta e resíduos de pesticidas, 
através da aplicação de 15 g/hL de 
Nutriferm Control, em combinação com 
5 g/hL de Pluxcompact, para favorecer 
a compactação das borras.

4.  Após 24 horas, trasfegar e aplicar 30 g/hL 
de Nutriferm No Stop.

3 -  PREPARAÇÃO E ACLIMATIZAÇÃO DA 
LEVEDURA

FASE 1: Preparação do pé de cuba
Usar um depósito higienizado e com 
capacidade suficiente para todo o volume 
de vinho em paragem: 

• Preparar um volume de vinho de cerca 
de 2,5% do volume total em paragem;

• Adicionar igual volume de água (2,5% do 
volume total);

• Adicionar à solução de água/vinho 15 g/
hL de Nutriferm Energy (dose calculada 
considerando o volume total em paragem);
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FERM AROMA WHITE

Graças à sua capacidade para produzir ésteres 

e libertar tióis, é usada com grande sucesso na 

fermentação de variedades tiólicas ou mesmo 

neutras.

FERM ES 181

Indicada para castas neutras, terpénicas ou 

tiólicas, é uma estirpe multifacetada, sempre 

com ótimos resultados. De elevada tolerância 

ao álcool, pouco exigente em azoto, produz 

vinhos limpos com intensos aromas de fruta 

branca e tropical.

FERM PERLAGE

Estirpe capaz de aguentar condições 

extremas de pH, temperatura e pressão. 

Respeita as características varietais e o terroir. 

Recomendada para a produção de vinhos 

espumantes.

FERM PERLAGE D.O.C.G.

Assegura a produção de vinhos com aromas 

muito limpos, frescos e elegantes em boca.

Recomendada para o método Charmat.

FERM VQ 10

Variedade capaz de fermentar em condições 

extremas. Recomendada para a produção de 

vinhos brancos varietais de grande elegância e 

qualidade.

ESTIRPES PARA VINHOS BRANCOS

FERM Q CITRUS

Produz vinhos com intensas notas de citrinos 

(toranja), fruta tropical (goiaba, maracujá, 

ananás) e aromas florais (jasmim, flor de 

citrinos).

FERM Q9

Estirpe selecionada da casta Sauvignon blanc. 

Tem a capacidade de revelar aromas tiólicos, 

tipicamente tropicais e cítrinos, assim como 

notas minerais e fumadas (pólvora), resultantes 

de precursores sulfurados secundários.

FERM TOP ESSENCE

Estirpe indicada para a fermentação de mostos 

brancos com baixo teor em aromas primários. 

Enaltece a expressão aromática de fruta fresca.

FERM VINTAGE WHITE

Produz quantidade significativa de 

polissacáridos, respeitando o caráter varietal 

das castas. Recomendada para fermentações 

em barrica e produção de vinhos brancos de 

qualidade.

PORQUÊ USAR LEVEDURAS?
A correta reidratação das leveduras é um passo importante para assegurar uma fermentação 

forte e saudável. Reidratação, aclimatação e inoculação cuidadas, são decisivas para prevenir 

arrastos ou paragens de fermentação.
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FERM AMR-1

Estirpe selecionada para a produção de Amarone 

e colheitas tardias. Usada em condições extremas 

como elevado teor em açúcares, pH baixo e baixa 

temperatura, produz vinhos de elevada qualidade 

com elegantes aromas frutados. 

FERM D20
Isolada na Califórnia para a produção de grandes 

vinhos tintos destinados a estágio de afinamento. 

Tolera bem as temperaturas de fermentação 

elevadas, promove a extração de compostos 

fenólicos e reduz a perceção de notas herbáceas.

FERM ES 401

Levedura para vinhos rosados e tintos jovens ou 

de curto estágio de afinamento. Evidencia os 

aromas frutados sem mascarar o perfil da casta. 

Parcialmente demalicante.

FERM ES 454
Indicada na produção de vinhos tintos premium, 

sobretudo se obtidos a partir de uvas de qualidade. 

Enaltece o volume de boca e o carácter frutado.

FERM ES 488

Produz intensos aromas de fruta preta e notas de 

especiarias, que são potenciados com a aplicação 

de derivados de levedura ricos em cisteína e 

glutatião (Enartis Pro Blanco).

FERM HT

Dada a sua prevalência sobre a flora indígena e 

elevada tolerância a temperaturas elevadas, está 

recomendada para a fermentação em condições 

de escasso controlo microbiano e de temperatura. 

FERM PERLAGE FRUITY

Estirpe aromática que produz vinhos frescos 

e frutados. Durante a sua autólise liberta 

manoproteínas que contribuem para melhorar o 

perfil sensorial. Recomendada para a produção de 

vinhos espumantes.

FERM Q5

Recomendada para a produção de vinhos 

tintos de qualidade, destinados ao estágio em 

barrica. Contribui para a expressão de aromas 

varietais de fruta vermelha e obtenção de vinhos 

estruturados e profundos na cor.

FERM Q7

Estirpe muito resistente ao álcool, está 

recomendada para fermentar uvas de climas 

quentes ou de vindimas afetadas pela seca. 

Contribui para enaltecer aromas frescos, 

mascarando as notas de fruta sobremadura.

FERM RED FRUIT

Estirpe muito popular na produção de 

vinhos rosados e tintos jovens ou de médio 

envelhecimento, caracterizados por aromas 

intensos de fruta vermelha e violetas, com 

quantidades significativas de glicerol e 

polissacáridos.

FERM VINTAGE RED

Produz elevada concentração de glicerol e 

polissacáridos. Estirpe recomendada para a 

produção de vinhos tintos varietais, destinados a 

estágio de afinamento.

FERM WS

Muito popular na Califórnia, usada principalmente 

na fermentação de uvas com elevado grau 

alcoólico, destinadas a grandes vinhos tintos. 

Respeita o caráter varietal e produz vinhos 

estruturados mas ao mesmo tempo suaves.

FERM VQ 51

Selecionada na região de Bordéus para a 

produção de grandes tintos de guarda. Enaltece 

as notas frutadas e confere estrutura suave.

ESTIRPES PARA VINHOS TINTOS



LEVEDURAS
Enartis

14

FERM BIO

Estirpe com certificação BIO, produzida de 

acordo com a legislação europeia.. Não contém 

monoestearato de sorbitano (E491).

FERM ES FLORAL
Mistura de duas estirpes com performances 

enológicas sinérgicas. Produz vinhos frescos, 

com elegantes aromas frutados e florais.

FERM EZ FERM 44

Estirpe muito frutófila, recomendada para 

fermentações lentas ou paradas.

FERM SB

Produz vinhos com aromas varietais intensos e 

limpos, assegurando fermentações regulares e 

completas. Recomendada para a vinificação de 

grandes volumes.

FERM SC

Estirpe versátil para aplicação em vinhos 

brancos, tintos e rosados. Recomendada para 

a fermentação de grandes volumes de vinhos 

jovens e fáceis de beber.

FERM TT
Estirpe muito versátil, produz delicados aromas 

secundários e enriquece o vinho com glicerol.

ESTIRPES TECNOLÓGICAS

FERM TOP 15

Estirpe vigorosa e com boa tolerância ao álcool, 

capaz de fermentar a baixas temperaturas. 

Produz vinhos com aromas limpos e respeita a 

identidade da casta.

FERM U42

Os seus pontos fortes são evidentes quando 

fermenta a baixa temperatura: baixa conversão 

açúcar/álcool, elevada produção de glicerol, 

boa síntese de aromas florais e de especiarias.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
DAS LEVEDURAS ENARTIS FERM

AMR-1 S. cerevisiae 10-30°C Curta Elevada 17% Neutra Neutra Média Baixa F

AROMA 
WHITE S. cerevisiae 15-24°C Média Moderada 15% Killer Neutra Elevada Média F

BIO S. cerevisiae 15-28°C Média Moderada 14% Neutra Neutra Média Baixa F

D20 S. cerevisiae 20-35°C Curta Moderada-
Elevada 17% Neutra Neutra Média Média V

ES 181 S. cerevisiae x 
S. bayanus 10-20°C Curta Elevada 16,5% Killer Baixa Baixa Média-Baixa F -V

 ES FLORAL S. bayanus 15-25°C Média Moderada 15% Neutra Média-
Elevada Média Média F

 ES 401 S. cerevisiae 15-30°C Média Moderada 15% Neutra Elevada Média Média F

ES 454 S. cerevisiae 18-30°C Média Moderada 16% Sensível Elevada Média Média V

ES 488 S. cerevisiae 15-28°C Curta Moderada 16% Killer Elevada Elevada Elevada F - V

EZ FERM 44 S. bayanus 15-30°C Curta Moderada 17,5% Neutra Neutra Baixa Baixa N

HT S. cerevisiae 20-35°C Curta Elevada 14% Neutra Elevada Baixa Baixa N

PERLAGE S. bayanus 10-30°C Curta  Elevada 17% Killer Baixa Baixa Baixa V

PERLAGE 
D.O.C.G. S. bayanus 10-20°C Curta Elevada 16% Killer Baixa Baixa Média-Baixa F - V

PERLAGE 
FRUITY S. bayanus 14-20°C Curta Moderada 15% Killer Neutra Média Baixa F

ES
PÉ

CI
E

T. 
FE

RM
EN

TA
ÇÃ

O

FA
SE

DE
 LA

TÊ
NC

IA

VE
LO

CI
DA

DE
DE

 F
ER

M
EN

TA
ÇÃ

O

TO
LE

RÂ
NC

IA
 A

O 

ÁL
CO

OL

FA
TO

R 
KI

LL
ER

CO
M

PA
TI

BI
LID

AD
E 

CO
M

 A
 F

M
L

NE
CE

SS
ID

AD
ES

DE
 A

ZO
TO

NE
CE

SS
ID

AD
ES

 D
E 

OX
IG

ÉN
IO

CA
RA

TE
RÍ

ST
IC

AS

AR
OM

ÁT
IC

AS
BR

AN
CO

S

TI
NT

OS

RO
SA

DO
S

F= aromas de fermentação V= varietal N= neutra 1 / 2
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Q CITRUS S. cerevisiae 10-20°C Curta Elevada 15% Neutra Baixa Média Média F

Q5 S. cerevisiae 15-32°C Curta Moderada 16% Neutra Elevada Média Elevada F - V

Q7 S. cerevisiae 16-30°C Média Moderada 16,5% Neutra Neutra Média Média F

Q9 S. cerevisiae 14-20°C Curta Elevada 15% Neutra Neutra Baixa Média F - V

RED FRUIT S. cerevisiae 14-34°C Curta Elevada 16% Killer Neutra Elevada Elevada F

SB S. bayanus 18-32°C Média Elevada 15% Neutra Baixa Baixa Baixa V

SC S. cerevisiae 15-30°C Curta Elevada 13% Neutra Elevada Média Média V

TOP ESSENCE S. cerevisae 15-25°C Curta Moderada 15% Killer Baixa Média Média F

TT S. bayanus 15-30°C Curta Elevada 16% Neutra Neutra Baixa Baixa F

TOP 15 S. bayanus 10-28°C Curta Elevada 17% Killer Neutra Baixa Baixa V

U42 S. bayanus 10-25°C Média Moderada 16% Neutra Média-
Elevada Baixa Baixa F

VINTAGE RED S. cerevisiae 18-32°C Curta Moderada 16% Neutra Elevada Média Média- 
Elevada V

VINTAGE 
WHITE S. cerevisiae 14-24°C Curta Moderada 15,5% Killer Elevada Elevada Média-

Elevada V

VQ 10 S. bayanus 10-25°C Curta Média- 
Elevada 17% Killer Neutra Baixa Baixa V

VQ 51 S. cerevisiae 20-30°C Curta Moderada 16% Sensível Elevada Média Média-
Elevada V

WS S. cerevisiae 16-30°C Média Moderada-
Elevada 18% Neutra Neutra Baixa Baixa V

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
DAS LEVEDURAS ENARTIS FERM

F= aromas de fermentação V= varietal N= neutra 2 / 2
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TAN AROM

Mistura de taninos gálicos e paredes de 

leveduras contendo aminoácidos sulfurados. 

Melhora a estabilidade proteica, a proteção 

antioxidante da cor e dos aromas, sendo ainda 

uma fonte de precursores tiólicos.

TAN BLANC

Tanino gálico com elevado poder antioxidante. 

Fortalece a ação protetora do SO
2
 e previne o 

acastanhamento e perda de aromas.

TAN CLAR

Extraído de madeira de castanheiro é, 

por excelência o tanino de clarificação. 

Quando usado em mosto, ajuda na proteção 

antioxidante.

TAN CITRUS

Mistura de taninos gálicos e condensados que 

realçam as notas citrinas e florais.

TAN ELEGANCE

Mistura de taninos condensados, extraídos 

maioritariamente de película de uva branca. 

Contribui para a estabilização corante e 

aromática, conferindo frescura e suavidade.

UVAS BRANCAS

TAN COLOR

Mistura de taninos condensados de graínha e 

derivados de levedura. Promove a formação 

de pigmentos corantes muito estáveis por 

condensação. Contém aminoácidos sulfurados 

que favorecem a produção de aromas de 

especiarias e de fruta preta. 

TAN FERMCOLOR

Mistura de taninos condensados e hidrolisados 

por extração alcoólica. Combina a elevada 

eficácia antioxidante com um excelente 

impacto organoléptico, estando indicado para 

a vinificação de tintos de qualidade.

TAN FP

Mistura de taninos condensados e elágicos 

para a proteção imediata das uvas durante o 

esmagamento e maceração a frio.

TAN FRUITAN
Formulação de taninos condensados, 

maioritariamente extraídos de graínhas de uvas 

brancas. Contribui para a estabilização corante,  

proteção antioxidante e redução de aromas 

herbáceos.

TAN MICROFRUIT

Mistura de taninos de graínha e de carvalho, 

específicos para aplicação durante a  

micro-oxigenação, ajuda na estabilização 

corante e na construção de uma estrutura 

equilibrada.

UVAS TINTAS

PORQUÊ USAR TANINOS?
A adição de taninos antes e durante a fermentação tem várias vantagens, tais como a proteção 

antioxidante, uma melhor clarificação, mais estabilidade proteica e corante e o incremento da 

qualidade sensorial do vinho. Dependendo do efeito desejado, a Enartis é capaz de oferecer a 

solução adequada.
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UVAS TINTAS

TAN MICROX

Mistura de taninos de graínha e de carvalho, 

específicos para aplicação durante a  

micro-oxigenação, ajuda na estabilização 

corante e na construção de uma estrutura 

equilibrada.

TAN RED FRUIT

Mistura de taninos condensados, 

maioritariamente extraídos de árvores de fruta 

vermelha. Aumenta a expressão aromática 

frutada de bagas e frutos vermelhos.

TAN ROUGE

Tanino sacrificial por excelência. Mistura de 

taninos gálicos, elágicos e condensados 

eficazes na proteção antioxidante da cor e 

dos compostos aromáticos. Especialmente 

recomendado para uvas atacadas por fungos.

TAN V

Tanino de graínha rico em catequinas de baixo 

peso molecular. Especialmente concebido para 

a estabilização corante no longo prazo desde a 

fermentação.

TAN XC

Tanino rico em monocatequinas para uma 

estabilidade corante duradoura via co-

pigmentação.

TAN ANTIBOTRYTIS

No caso de uvas contaminadas, reduz a ação 

deterioradora da lacase. No tratamento de 

uvas sãs, tem um efeito antioxidante sinérgico 

ao do SO
2
.

TAN SKIN

Tanino de película de uva branca com 

elevada concentração de precursores tiólicos, 

incrementa o teor final de tióis voláteis, 

estrutura e aroma, sem conferir adstringência. 

Melhora a estabilidade proteica e corante.

TAN SLI

Tanino de madeira de carvalho não tostado 

obtido por um processo único que o torna 

extremamente eficaz em bloquear oxidações 

e prolongar a longevidade do vinho. Pode ser 

usado como alternativa ao SO
2
.

OUTRAS APLICAÇÕES
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ANTIBOTRYTIS          
SABUGUEIRO

FLORES BRANCAS

AROM          
ANANÁS, MARACUJÁ,

TORANJA

BLANC   SABUGUEIRO

CLAR          MADEIRA

CITRUS            CITRINOS, FLORES BRANCAS

COLOR              AMEIXA PRETA, ESPECIARIAS

ELEGANCE            
BAUNILHA, CARAMELO, 

ALCAÇUZ

FERMCOLOR               MADEIRA, CEREJA

FP            MADEIRA, ESPECIARIAS

FRUITAN              
FRUTA VERMELHA,

ESPECIARIAS

MICROFRUIT              
FRUTA VERMELHA, UVA, 

MADEIRA

MICROX                UVA, MADEIRA   

RED FRUIT              
MORANGO, AMEIXA, 

MADEIRA

ROUGE            ESPECIARIAS, MADEIRA

SKIN          UVA, FENO, CHÁ

SLI             CARVALHO, CÔCO, BAUNILHA

V              
FRUTA VERMELHA, UVA,

ESPECIARIAS

XC          MADEIRA
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PRO R 

Derivado de leveduras que promove a 

sensação de volume e suaviza a adstringência, 

contribuindo com uma elevada quantidade de 

manoproteínas. 

PRO UNO

Logo que adicionado ao mosto, liberta 

manoproteínas que melhoram a estabilidade 

corante e aromática ao longo do tempo. 

Adicionalmente, aumenta o volume de boca e 

a suavidade.

PRO AROM

Derivado de leveduras que fornece 

manoproteínas e aminoácidos sulfurados. 

Promove o volume e a produção de tióis. 

PRO BLANCO

Derivado de leveduras rico em manoproteínas 

facilmente solúveis e aminoácidos sulfurados 

que disponibilizam precursores para a 

produção de tióis. Produz vinhos mais estáveis, 

com cor e aromas frescos e jovens.

POLISSACÁRIDOS DE LEVEDURAS

PRO ROUND

Esta preparação contribui com manoproteínas 

e taninos que melhoram a estabilidade corante, 

mascaram os aromas vegetais e promovem uma 

estrutura equilibrada. 

PRO TINTO

Formulação de paredes celulares de leveduras 

e taninos de graínha. Muito eficaz na 

estabilização da cor e incremento de estrutura 

suave. 

PRO FT

Mistura de PVI/PVP e derivados de leveduras 

ricos em manoproteínas imediatamente 

disponíveis. Aumenta a expressão de tióis 

removendo os principais catalizadores de 

oxidação, ferro e cobre, e fornece aminoácidos 

sulfurados para a potencial síntese de tióis.

PORQUÊ USAR POLISSACÁRIDOS?
Em cada dia, mais se descobre sobre o contributo dos polissacáridos na estabilidade e qualidade 

do vinho. Uma aplicação atempada durante o estágio de afinamento resulta em vinhos com 

maior longevidade, maior estabilidade, aromas mais frescos e melhor presença em boca.
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ML UNO (EX ML ONE)

Estirpe selecionada de Oenococcus oeni  

para a produção de vinhos com aromas limpos 

e frutados.

ML SILVER

Estirpe para a fermentação malolática em 

vinhos com elevado teor alcoólico e polifenóis. 

Respeita as características aromáticas do vinho.

ML MCW

Estirpe muito robusta de Oenococcus oeni 

capaz de fermentar em condições extremas 

(pH baixo, temperatura baixa, álcool elevado). 

Produz notas cremosas.

NUTRIFERM ML

Nutriente específico para as bactérias láticas. 

Estimula o crescimento das bactérias e reduz 

consideravelmente a duração da fermentação 

malolática mesmo em vinhos difíceis.

NUTRIFERM OSMOBACTI

Quando usado no final da fase de reidratação 

e antes da inoculação, aumenta a taxa de 

sobrevivência das células permitindo um início 

e conclusão da fermentação mais rápidos.

BACTÉRIAS LÁTICAS

PORQUÊ USAR BACTÉRIAS LÁTICAS?
A fermentação malolática (FML) é a conversão de ácido málico em ácido lático pelas bactérias 

Oenococcus oeni, a qual impacta a qualidade e estabilidade do vinho. O sucesso da FML 

depende das condições do vinho, da escolha da estirpe e da preparação do inóculo. A Enartis 

oferece um portfólio completo de bactérias láticas, ativadores e nutrientes para uma FML fácil, 

limpa e completa.

NOVO
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PORQUÊ USAR ALTERNATIVOS DE CARVALHO?
A Enartis oferece uma gama muito variada de aparas, ministaves e barrel boost capazes de 

preencher todas as expectativas. Com as madeiras enológicas Incanto, o enólogo tem o total 

controlo do seu plano de estágio sobre madeira, podendo criar uma assinatura única para as 

suas gamas ou marcas. Quando libertados no vinho, os compostos da madeira potenciam a 

estrutura e a sensação de doçura, incrementam o perfil aromático do vinho e contribuem para 

a estabilidade corante.

ALTERNATIVOS DE CARVALHO

INCANTO NATURAL

Aparas produzidas a partir de carvalho francês 

não tostado, para potenciar aromas frutados 

sem se sobrepor ao carácter varietal.

INCANTO CREAM

Aparas produzidas a partir de carvalho francês 

com tosta média. Confere complexidade 

aromática e notas de doçura agradável.

INCANTO VANILLA

Aparas de carvalho americano medianamente 

tostado, para um perfil intenso de baunilha, 

côco e bourbon.

INCANTO CARAMEL

Aparas produzidas a partir de carvalho francês 

medianamente tostado. Confere aromas de 

caramelo, capuccino e aumenta a doçura de 

boca.

INCANTO TOFFEE

Aparas de carvalho francês com tosta forte. 

Confere um aroma muito complexo a café 

pingado, amêndoas torradas e baunilha.

INCANTO DARK CHOCOLATE

Aparas de carvalho francês com tosta forte. 

Influencia o aroma do vinho conferindo intensas 

notas de chocolate, cacau e café preto. 

INCANTO SPECIAL FRUIT

Aparas produzidas a partir de carvalho francês 

com tosta média. Confere notas complexas de 

especiarias que potenciam o carácter frutado 

do vinho.

INCANTO N.C. WHITE

Complexo solúvel de taninos de carvalho, 

taninos de acácia e derivados de levedura. 

Potencia o aroma frutado, mascara as notas 

herbáceas e previne reduções.

INCANTO N.C.

Complexo solúvel de taninos de carvalho e 

derivados de levedura, desenvolvido para 

replicar o efeito sensorial do pó de carvalho 

com tosta média. Contribui para a estabilidade 

corante e melhora a qualidade do vinho.

INCANTO N.C. CHERRY

Complexo solúvel de taninos e derivados de 

levedura, desenvolvido para replicar o efeito 

de aparas de madeira de cerejeira. Ajuda a 

potenciar o aroma frutado e a estabilidade 

corante.

INCANTO N.C. RED

Complexo solúvel de taninos de carvalho 

tostado e derivados de levedura que replica 

o efeito de pó de carvalho de tosta média-

alta. Previne reduções, melhora a estabilidade 

corante, a estrutura e confere notas de 

caravalho tostado.
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PROTOMIX AF

Complexo de bentonite, PVPP, proteína vegetal 

e celulose, desenvolvido para clarificar mostos 

e remover proteínas instáveis e polifenóis 

responsáveis pela oxidação do vinho.  

PLANTIS AF

Proteína de ervilha para clarificação de mosto 

e vinho, produzindo reduzido volume de 

borras. Remove os polifenóis responsáveis pela 

oxidação do vinho e o amargor.

PLANTIS AF-P

Proteína pura de batata. Assegura uma boa 

clarificação e remoção de catequinas.

COMBISTAB AF

Complexo de PVPP, proteína vegetal e sílica, 

muito eficaz na prevenção e tratamento de 

oxidações, pinking e redução do amargor.

CLARIL AF

Mistura contendo bentonite, PVPP, proteína 

vegetal e sílica. Recomendado para a eliminação 

de compostos fenólicos responsáveis pela 

oxidação e amargor e para melhorar a 

estabilidade proteica.

CLARIFICANTES COM BASE 
EM PROTEÍNAS VEGETAIS

GREEN GELATINA

Gelatina pura solúvel a quente, com certificação 

BIO, de acordo com a legislação europeia.

HYDROCLAR 30

Solução líquida a 30% de gelatina alimentar de 

médio grau de hidrólise.

HYDROCLAR 45

Solução líquida a 45% de gelatina alimentar de 

baixo peso molecular. 

GOLDENCLAR INSTANT

Gelatina alimentar, de elevado peso molecular, 

solúvel à temperatura ambiente. Alternativa 

ideal à albumina de ovo.

PULVICLAR S

Gelatina alimentar, solúvel a quente, para uma 

clarificação profunda mas delicada de mostos 

e de vinhos.

PROTOCLAR

Caseínato de potássio puro na forma granulada.

ATOCLAR M

Gelatina alimentar solúvel a frio, para a 

clarificação e redução do teor em taninos no 

mosto e no vinho.

GELATINAS

PORQUÊ USAR CLARIFICANTES?
Os agentes clarificantes podem ter vários objetivos em enologia incluindo a clarificação, a 

melhoria da filtrabilidade, a prevenção de turvações e precipitados, a melhoria do perfil 

organolético e da cor, assim como a remoção de elementos indesejados no vinho. A Enartis 

desenvolveu também uma gama de clarificantes isentos de alergénios e proteínas animais, 

indicados para consumidores vegetarianos e vegan, como alternativa à albumina de ovo, à 

caseína, ao caseinato de potássio, à cola de peixe e à gelatina de peixe.
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CLARIFICANTES
INORGÂNICOS

BENTOLIT SUPER

Bentonite sódica ativa em pó para a clarificação 

e estabilização proteica de mostos brancos e 

rosados.

PLUXBENTON N

Bentonite sódica na forma granular que 

promove uma excelente clarificação com a 

eficaz remoção de proteínas. Indicada na 

prevenção do “gosto de luz”.

PLUXCOMPACT

Bentonite eficaz na remoção de proteínas 

com uma reduzida produção de borras. 

Recomendada para eliminar compostos 

corantes instáveis.

SIL FLOC

Dióxido de silício puro em solução aquosa.

BLACK PF

Carvão enológico ativado na forma húmida. 

Muito eficaz na descoloração e na remoção da 

ocratoxina A.

ENOBLACK PERLAGE

Carvão descorante em “pellets”, muito fácil de 

usar.

ENOBLACK SUPER

Carvão descorante em polvo.

CLARIL HM

Concilia as ações sinérgicas do quitosano e do 

PVI/PVP na redução da concentração de ferro 

e cobre, ácidos hidroxicinâmicos e catequinas, 

intervenientes nos processos oxidativos.

NEOCLAR AF

Mistura de bentonite, gelatina e carvão ativado. 

Assegura uma rápida clarificação com mínimo 

volume de borras, mesmo em situações 

difíceis. Muito eficaz na redução de off-flavours 

e herbáceos.

REVELAROM

Mistura granulada de clarificação contendo 

citrato de cobre, para a correção e prevenção 

da produção de sulfídricos ou compostos 

redutores.

STABYL MET

Co-polímero de PVI/PVP e sílica. Previne 

oxidações, acastanhamentos, pinking e 

turvações através da remoção dos principais 

catalisadores de oxidação, ferro e cobre.

CLARIFICANTES
CORRETIVOS
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ATOCLAR M

BENTOLIT SUPER

BLACK PF

CLARIL AF

CLARIL HM

COMBISTAB AF

GOLDENCLAR
INSTANT

GREEN GELATINA

ENOBLACK PERLAGE

ENOBLACK SUPER

HYDROCLAR 30

HYDROCLAR 45

NEOCLAR AF

PLANTIS AF

PLANTIS AF-P

PLUXBENTON N

PLUXCOMPACT

PROTOCLAR

PROTOMIX AF

PULVICLAR S

REVELAROM

SIL FLOC

STABYL MET
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STAB MICRO

Quitosano puro pré-ativado. Controla 

o crescimento de leveduras e bactérias 

indesejadas que deterioram o vinho durante 

o estágio. Especialmente recomendado 

na remoção de Brett e dos fenóis voláteis 

produzidos por este microrganismo.

STAB MICRO M

Preparação com base no quitosano pré-

ativado desenvolvida para o tratamento de 

mostos e vinhos ainda turvos. Usado para 

reduzir a população de leveduras e bactérias 

responsáveis pela produção de ácido acético, 

off-flavours, ou para prevenir o arranque da 

fermentação malolática.

ESTABILIZANTES

PORQUÊ USAR ESTABILIZANTES?
No atual mercado dos vinhos é crucial que estes tenham uma aparência atrativa para os 

consumidores: qualquer turvação ou precipitado são inaceitáveis e podem afetar a reputação 

da marca ou do produtor. Esta secção abrange as principais instabilidades encontradas no vinho 

e a abordagem da Enartis para as gerir com êxito. Dada a pureza e estabilidade microbiológica 

de todos os estabilizantes Enartis, estes podem ser adicionados com confiança em qualquer 

fase desde a vinificação até ao engarrafamento.
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PORQUÊ USAR SULFITANTES?
Pelas ações antioxidante, antioxidásica e antisséptica, o SO

2
 é considerado o conservante do 

vinho por excelência. A aplicação de SO
2
 é uma das práticas mais comuns em enologia. Um 

aspeto importante deste tratamento é o tempo que se dispõe para preparar e aplicar o produto. 

O SO
2
 está disponível em diferentes formas: solução, pó, grânulos efervescentes. Dependendo 

da aplicação, uma forma pode ser preferível a outra.

EFFERGRAN/EFFERGRAN DOSE 5

Metabissulfito de potássio granulado e 

efervescente, para ser adicionado diretamente 

ao mosto, vinho e uvas. Dissolve-se 

rapidamente, assegurando a manutenção do 

efeito antioxidante e antimicrobiano onde é 

necessário.

WINY

O melhor metabissulfito de potássio do 

mercado. Graças à experiência de produção da 

Enartis, Winy é inodoro, não forma grumos e 

tem uma concentração superior a 99%.

AST

Mistura de metabissulfito de potássio com ácido 

ascórbico e taninos gálicos em proporções 

cuidadosamente equilibradas para maximizar 

a sua ação antioxidante e antimicrobiana. 

Muito eficaz na prevenção de aromas de 

envelhecimento atípicos.

AGENTES SULFITANTES 

NEOSOLFOSOL C (SOLUÇÃO A 63%) 

Solução aquosa de bissulfito de amónio. 

Concentração de SO
2
: 630 g/L. Concentração 

de NH
4
: 177 g/L.

SOLFOSOL A (SOLUÇÃO A 15%)

Solução aquosa de bissulfito de amónio.

Concentração de SO
2
: 150 g/L. Concentração

de NH
4
: 42 g/L.

SOLFOSOL M (SOLUÇÃO A 15%)

Solução aquosa de bissulfito de potássio. Permite 

a adição fácil e segura de SO
2
 desde a vindima até 

ao engarrafamento. Concentração de SO
2
: 150 g/L.
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