
Não corra riscos na vindima 

 

 

 

 

Oculyze Fermentation Wine 
 
Oculyze oferece uma solução tecnológica inteligente, 
para resolver a morosa contagem manual de leveduras 
e é já uma realidade na análise automática de 
leveduras em centenas de adegas em 38 países.  
 
Oculyze FW combina uma ampliação óptica de 400x 
com um software de análise de imagem, que permite 
ao enólogo analisar as populações de leveduras in situ, 
de forma simples e instantânea, ao longo dos 
processos fermentativos. Sem necessidade de 
formação específica para o efeito.  
 
Através de um reduzido investimento, permite-lhe 
assegurar que a sua vindima vai traduzir todo o 
potencial das uvas colhidas. Pode não controlar o sol 
ou a chuva, mas pode controlar as fermentações dos 
seus vinhos. 
 
 

Como funciona: 
 
Oculyze Hardware & App 
Através do equipamento, são obtidas várias imagens 
das leveduras e enviadas para a nossa cloud, para 
análise. Os resultados são enviados para si em alguns 
segundos.   
 
Oculyze Cloud 
Aqui, as imagens das suas leveduras são armazenadas 
e analisadas através da nossa plataforma de 
reconhecimento de imagem. 
 
Oculyze WebbApp 
É elaborado um relatório com  importantes parâmetros 
a ter em conta, como a população de leveduras 
(céls/mL), percentagem de céls. viáveis e em 
gemulação, assim como o tamanho celular (µm). Tudo 
na sua webapp! 
 

 Principais Valências 
 
Oculyze FW ajuda a melhorar a qualidade e a consistência das vinificações 
na sua adega. Principais vantagens: 

• Análise de população e sua viabilidade em menos de 1 minuto 
• Rápido e fácil de usar, com resultados precisos e imediatos in situ 
• Gestão das fermentações desde o início até ao final 
• Compatível com a maioria dos equipamentos Android 
• Gravação de informação disponível para acesso worldwide 
• Portabilidade 

 
 

Medalha de Ouro na Intervitis Interfructa 
Horitechnica (IIH) 2018 
 

Em 2018, na IIH de Estugarda (Alemanha), a Oculyze foi 
galardoada com a prestigiada Medalha de Ouro pela 
inovadora tecnologia incorporada. 

 
 
 

Gestão da Fermentação  
 
Oculyze FW permite aos enólogos compreender o 
progresso das suas fermentações, por forma a 
identificar e rectificar fermentações problemáticas 
nas fases mais precoces possível.  
 
Responda a questões importantes: Estou a inocular 
corretamente? Que percentagem de leveduras estão 
de facto vivas? Estou a aplicar leveduras a mais e a 
desperdiçar dinheiro? Estou a aplicar leveduras 
insuficientes e a comprometer a qualidade dos meus 
vinhos? 
 
Consistência nas fermentações. 

 

Cinco minutos no laboratório podem ser mais importantes  

que cinco horas na adega 
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Oculyze FW (Fermentation Wine) 

Como funciona 

O Oculyze “Fermentation Wine" analisa populações de leveduras de forma rápida, fácil 

e económica. Transforma o seu telemóvel ou tablet num poderoso instrumento de 

contagem de células, simplesmente conectando-o ao microscópio portátil Oculyze.  

  

A nossa app analisa de forma automática a concentração de leveduras, a sua 

viabilidade e a quantidade de células em divisão, tudo em menos de um minuto.  

 

Pode não ser capaz de controlar o sol ou a chuva, mas controlará as fermentações dos 

seus vinhos. 

 

● Deteta problemas fermentativos até 6 dias antes de acontecerem; 

● É 10 vezes mais rápido que a contagem manual; 

● É mais preciso que a contagem humana. 

 

Passo 1 – Encha a câmara de amostra com a solução corada de leveduras (diluída ou 

não) e coloque-a no microscópio; 

 

Passo 2 - Conecte o microscópio ao seu dispositivo móvel e inicie a aplicação Oculyze; 

 

Passo 3 – Obtenha 5 fotografias movendo a câmara de amostra nas várias posições pré-

definidas; 

 

Passo 4 - Aceda aos resultados da análise diretamente na aplicação e preveja problemas 

na sua fermentação em tempo útil para que possa atuar. 

 

Questões Frequentes 

Quais os vinhos que podem ser analisados pelo Oculyze? 

 

A análise da fermentação é possível em todos os tipos de vinhos. A aplicação Oculyze 

Fermentation Wine (FW) consegue analisar vinhos ricos em matéria corante e/ou com 

visível quantidade de partículas em suspensão.  

 

A aplicação foi desenvolvida para fornecer avisos bem fundamentados para diferentes 

tipologias como os vinhos tintos, brancos, rosados, blanc de noir e espumantes. Se produz 
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um vinho com características diferentes, não hesite em nos contactar para obter mais 

suporte técnico, ou através do nosso formulário de pedido de informações.  

 

Qual é a ampliação e nível de resolução do microscópio Oculyze? 

 

O microscópio tem uma ampliação de ~400X e permite a visualização de objetos com 

dimensão inferior a 10 µm.  

 

Se a amostra não for diluída (p.e. mosto a fermentar), a resolução ótima ronda os 8.5x10⁵ 

- 3.5x10⁷ céls/mL (0,85 Mio. - 350 Mio). Não obstante, se tiver concentrações superiores, 

pode diluir a amostra para que se enquadre neste espetro de resolução. 

 

Posso também contar bactérias como do gén. Lactobacillus? 

 

A tecnologia desenvolvida está otimizada para a identificação das estripes mais comuns 

de Saccharomyces cerevisiae (i.e. leveduras de vinho e cerveja), não estando calibrada 

para bactérias. Contudo, a aplicação inclui também a opção que permite proceder à 

contagem manual, pelo que poderá contar bactérias, como Lactobacillus.   

 

O Oculyze consegue identificar leveduras que estão agrupadas em clusters? 

 

O avançado sistema de reconhecimento de imagem desde que foi desenvolvido tem 

sido alvo de atualizações ao longo dos anos. É capaz de “separar” clusters mesmo se 

fortemente agregados.  

 

Como é que o Oculyze identifica células em divisão? 

 

As células em divisão são imediatamente identificadas em consonância com o que está 

recomendado pelos especialistas na gestão de leveduras. 

 

Para a determinação da concentração, as células filhas apenas são incluídas se tiverem 

pelo menos metade do tamanho das células mães. Células mais pequenas são 

ignoradas.  

  

Para o cálculo da viabilidade, as células em divisão são ignoradas, nos casos em que a 

célula mãe e/ou filha se apresentem com corante, pelo facto de muitas vezes não 

conseguirem metabolizar corretamente o corante. 
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Porque recomendam o violeta-de-metileno como corante? 

 

O violeta-de-metileno pode apresentar algumas vantagens: permite um bom realce 

tanto em células em fase de crescimento (i.e. exponencial e estacionário), como em 

culturas com viabilidade inferior a 90%. 

   

Posso ligar a aplicação Oculyze a outros microscópios? 

 

Sim, é possível por exemplo, conectar o microscópio que utiliza no seu laboratório.  

 

Para esta configuração, necessita de um microscópio com uma lente objetiva de 40X, 

um hemocitómetro (câmara Neubauer / Thoma) e uma câmara compatível montada 

no seu microscópio.  

 

Para mais informações, por favor contacte-nos através do nosso formulário de pedido de 

informações. 

 

Valências 

Concentração de leveduras e viabilidade 

 

A aplicação Fermentation Wine (FW) analisa o mesmo volume de amostra que é usado 

em câmara de contagem (hemocitómetro), mas é 10x mais rápida.  

 

Com a separação integrada de células agrupadas, podemos garantir resultados 

absolutamente precisos. As células em divisão também são identificadas 

automaticamente e apresentadas de forma diferenciada. É fornecido um gráfico com a 

distribuição do número de células em função da sua dimensão. 

 

Ao usar uma amostra corada com violeta-de-metileno, a aplicação diferencia também 

entre células vivas e mortas para determinar a viabilidade e a concentração do inóculo 

ou das leveduras e fermentação. 

Assistente de Fermentação 

 

A aplicação Fermentation Wine (FW) disponibiliza o Fermentation Assistant, um suporte 

técnico que auxilia o enólogo a avaliar de forma rápida o desenvolvimento da 

fermentação. 
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O Fermentation Assistant emite avisos quando o crescimento das leveduras é insuficiente, 

quando o consume de açúcar é muito baixo, ou se a concentração de leveduras diminui 

muito rapidamente.   

 

As subscrições Unlimited Pro e Premium incluem o Fermentation Assistant. Nas restantes 

subscrições, poderá incluí-lo como uma opção adicional.  

 

Relatórios automáticos e customizados 

 

Com a aplicação Fermentation Wine (FW), pode acompanhar o progresso das suas 

fermentações, onde quer que esteja. Em cada avaliação, pode inserir parâmetros 

importantes como a variedade das uvas, a estirpe da levedura, nutrientes e aditivos, 

concentração de açúcar e temperatura.     

 

Toda a documentação será gerada automaticamente e enviada para o nosso aplicativo 

na cloud. Desta forma, poderá acompanhar todas as fermentações através do seu 

dispositivo móvel ou com a nossa aplicação da web, em qualquer momento, em 

qualquer lugar.  

 

Através da nossa aplicação da web poderá exportar todos os dados para um ficheiro 

CSV ou gerar relatórios em suporte PDF.  

 

Resultados fiáveis, sempre 

 

O aplicativo Fermentation Wine (FW) possui ferramentas integradas que o tornam fácil de 

usar com um mínimo de formação. A análise real é feita por um algoritmo 100% 

reprodutível, independentemente de quem esteja a usar o Oculyze e a aplicação.  

 

O nosso indicador de nitidez ajuda-o a capturar imagens nítidas para a análise das 

leveduras, mesmo que nunca tenha manuseado um microscópio antes. A aplicação 

também avisará se detetar inconsistências durante a análise, ou por amostras não 

homogéneas, ou quando a concentração estiver fora do espetro de medição.  

 

Representado em Portugal por: 

 

Enartis Portugal, Unip., Lda.  

Rua Alves Redol, 225, HAB 02 

4050-043 Porto 

 

T. (+351) 220 992 036       M. (+351) 914 965 131      E-mail. enartis.portugal@enartis.com  
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