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Em cima:
Os cuidados de higiene iniciam-se 

logo no tegão de recepção das uvas;
A higienização de zonas antigas da 

adega necessita de cuidados especiais.

Em baixo:
Operação de lavagem de um filtro;

Na zona de engarrafamento 
as exigências de higiene requerem

cuidados redobrados.
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A
s preocupações de higiene ocu-
pam, cada vez mais, um lugar de
relevo em todo o processo de ela-
boração, conservação e estabiliza-
ção dos vinhos. Até à relativamen-

te pouco tempo, existia a convicção gene-
ralizada de que o próprio vinho apresen-
tava por si só uma elevada capacidade de
auto-conservação. Tal facto, resultava da
ideia existente que o vinho devido ao seu
baixo pH, ao seu teor alcoólico e ainda à
presença de dióxido de enxofre, estaria
devidamente protegido contra os proble-
mas associados à falta de higiene. No en-
tanto, a realidade demonstra que o vinho
é uma bebida 'frágil', que facilmente absor-
ve sabores e odores dos materiais com
que contacta, assim como da própria atmos-
fera que o envolve, sendo também muito
susceptível a alterações provocadas pela
presença e desenvolvimento de micror-
ganismos.

Assim, a aplicação de boas práticas de
higiene ao longo de todo o processo pro-
dutivo, limitam o desenvolvimento de mi-
crorganismos no vinho, e consequente-
mente, as alterações organolépticas e físi-
co-químicas, potenciando tal facto a qua-
lidade final dos vinhos produzidos.

Procedimentos de Higiene

T
al como acontece em todos os sec-
tores da indústria alimentar, as ques-
tões associadas à higiene devem apre-

sentar um carácter preventivo, em detri-

mento de uma abordagem correctiva/cu-
rativa. Esta abordagem preventiva per-
mite pois controlar todo o processo eno-
lógico sem sobressaltos e evitar procedi-
mentos que possam ser encarados como
agressivos (e que em muitos dos casos po-
derão ter um impacto negativo na quali-
dade dos vinhos) e que evitem um au-
mento dos custos associados aos procedi-
mentos de higiene.

Os procedimentos de higiene na indús-
tria enológica passam pela adopção de
várias medidas, nomeadamente, pela uti-
lização de materiais de mais fácil lavagem
e desinfecção (por exemplo depósitos e
tubagens de aço inoxidável), pelo uso de
produtos de lavagem e desinfecção e ain-
da pelo recurso a meios físicos de desin-
fecção (por exemplo o vapor de água e a
água quente).

As várias partes que compõem as insta-
lações de uma adega, devem ser limpas
regularmente de acordo com os procedi-
mentos estabelecidos nos planos de higie-
ne. No geral, os planos de higiene in-
cluem, a execução dos procedimentos de
higiene, a sua periodicidade, os produtos
e equipamentos a utilizar e respectivos
parâmetros de utilização e dosagem. De
salientar que todos os procedimentos es-
tabelecidos no plano de higiene, devem
ser incluídos num plano de autocontrolo
e de validação final dos procedimentos,
de forma a avaliar a eficácia de todo o
plano de higienização estabelecido.
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Os Materiais Utilizados 
e Tipos de Sujidades

A
ctualmente o material mais utilizado
na enologia é o aço inoxidável, sendo
este o mais higiénico dos materiais

usados nas adegas. No entanto, há que ter
em consideração que existem vários tipos
de aço, sendo aqueles que apresentam
uma baixa rugosidade, os que deverão ter
uma utilização mais privilegiada. A baixa
rugosidade influencia a eficácia da higie-
nização, nomeadamente ao nível do tem-
po necessário para a limpeza da superfí-
cie, alem de reduzir os problemas asso-
ciados à acumulação de sujidades relacio-
nadas com irregularidades e fissuras.

Embora a utilização do aço inoxidável
tenha nos dias de hoje uma utilização ge-
neralizada, ainda é possível encontrar em
muitas adegas, locais e equipamentos
onde o cimento é utilizado como material
de revestimento. O cimento alem de ser
rugoso e de difícil higienização, poderá
contribuir negativamente para a estabili-
dade dos vinhos devido à sua riqueza, no-
meadamente em cálcio que facilmente é
cedido ao vinho. Assim, torna-se de pri-
mordial importância evitar que este mate-
rial contacte directamente com o vinho,
sendo para tal necessário proceder ao seu
isolamento, preferencialmente com resi-
nas epoxídicas.

Apesar de nos últimos anos muitos dos
equipamentos enológicos terem deixado
de ter na sua composição (mais concreta-
mente nas partes que estão em contacto
com os mostos e vinhos) o ferro, este ele-
mento ainda é possível de encontrar em al-
guns equipamentos. Assim, neste caso
haverá que ter consciência que o contacto
prolongado deste material com o vinho
conduz à migração de iões ferro, que no
futuro poderão contribuir para um aumen-
to dos teores deste elemento e consequen-
temente para o perigo do surgimento de
casses férricas nos vinhos. Ainda relativa-
mente às superfícies em ferro, é impor-
tante referir que se deverá de evitar a utili-
zação de produtos ácidos ou oxidantes nos
processos de higienização, visto estes produ-
tos terem um efeito negativo sobre o ferro.

Por último, há ainda a referir que a ma-
deira, que embora tenha tido no passado

um uso mais generalizado, actualmente
tende a recuperar a sua importância, no-
meadamente através da conservação e en-
velhecimento dos vinhos em barricas.
Neste caso, alem de procedimentos es-
pecíficos recomendados pelos fabricantes
das barricas de madeira, haverá que ter
em atenção que este material devido à sua
elevada porosidade, facilita a retenção
das diferentes sujidades, assim como da
actividade de microrganismos, sendo co-
mo tal de difícil lavagem e desinfecção.

No que diz respeito aos tipos de sujida-
des, podemos ter dois grandes grupos: as
sujidades orgânicas e as sujidades inorgâ-
nicas. No caso das sujidades orgânicas, es-
tas são compostas por resíduos de vinhos,
leveduras, bactérias e tartarátos, enquan-
to que as sujidades inorgânicas, são com-
postas por resíduos resultantes da dureza
da água que podem reagir com os com-
ponentes do mosto formados durante a
fermentação, conduzindo à formação de
compostos insolúveis. Estes compostos
formados poderão combinar-se ainda
com a sujidade orgânica.

A Limpeza e a Desinfecção

A
limpeza e a desinfecção são muitas
das vezes conceitos confundidos co-
mo sendo um só. Porém na realidade

tal não acontece, sendo que a limpeza e as
operações a si associadas têm como objec-
tivo geral a eliminação de resíduos mais
ou menos grosseiros, sem no entanto se
proceder à redução ou eliminação da po-
pulação de microrganismos presentes.

As operações de limpeza devem ser efec-
tuadas logo após a utilização dos equi-
pamentos, recorrendo-se para tal à acção
mecânica combinada com a aplicação de
produtos químicos que apresentem uma
elevada eficácia e uma boa compatibili-
dade com os materiais a higienizar.

Existem 4 factores importantes a con-
siderar quando se efectua a limpeza dos
equipamentos e das superfícies numa ade-
ga: a temperatura (o seu incremento em
algumas situações poderá melhorar a lim-
peza, embora não devam ser demasiada-
mente elevadas devido entre outros casos
às resistências dos materiais), o tempo
(quanto maior, mais eficaz poderá ser a
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AS OPERAÇÕES 
DE LIMPEZA
DEVEM SER 
EFECTUADAS 
LOGO APÓS 
A UTILIZAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS,
RECORRENDO-SE
PARA TAL À ACÇÃO
MECÂNICA
COMBINADA 
COM A APLICAÇÃO 
DE PRODUTOS
QUÍMICOS QUE
APRESENTEM UMA
ELEVADA EFICÁCIA 
E UMA BOA
COMPATIBILIDADE
COM OS
MATERIAIS 
A HIGIENIZAR.
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limpeza), a acção mecânica (o seu aumento
influenciará positivamente a eficácia da
limpeza, devendo no entanto ter-se em aten-
ção a resistência e a estabilidade dos mate-
riais às forças que possam ser exercidas) e a
concentração do produto de limpeza uti-
lizado (o aumento da concentração conduz
a um aumento da eficácia da limpeza, em-
bora a partir de certos valores os incremen-
tos de eficácia sejam reduzidos).

No caso da desinfecção, esta deverá ser
efectuada após a limpeza dos equipamen-
tos, tendo como principal efeito a elimi-
nação ou redução da população de micror-
ganismos. Ter em atenção no entanto,
que esta operação é limitada no tempo,
pelo que deverá ser desejável a não exis-
tência de longos períodos entre a desin-
fecção e a utilização dos equipamentos da
adega, visto que a sua eficácia poderá ser
fortemente reduzida.

Actualmente, existem vários produtos
de desinfecção no mercado que apresen-
tam um espectro de acção sobre uma
grande variedade de microrganismos.
Muitos desses produtos têm como princi-
pio activo de base o ácido peroxiacético.
De salientar que é prática comum actual-
mente, o recurso a produtos que apresen-
tam uma acção combinada de detergente
e de desinfectante, permitindo efectuar as
operações de higiene de forma mais rápida.

Aplicação dos 
Procedimentos de Higiene

N
uma adega existem em termos gerais
4 grandes zonas, onde os procedi-
mentos de higiene são aplicados de

forma diferente (pelo menos em termos
de exigência e de eficácia). Estas 4 zonas
podem ser distribuídas da seguinte forma:
a zona de recepção das uvas, os locais de
vinificação e de armazenamento do vi-
nho, a zona de enchimento e ainda as ins-
talações no seu geral.

Na zona de recepção das uvas (incluindo
os materiais utilizados na vindima) a
solução de higienização passa fundamental-
mente pela aplicação de produtos de higie-
ne à base de espumas alcalinas. Estes pro-
dutos são de fácil e rápida aplicação, per-
mitindo higienizar zonas de difícil acesso.

Nos equipamentos existentes nos locais
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de vinificação e de armazenamento dos vi-
nhos, a higienização pode passar pela utili-
zação de sistemas integrados de higiene
(por exemplo procedimentos CIP), onde são
utilizados detergentes alcalinos fortes e de-
sinfectantes. Nestas zonas deve dar-se espe-
cial atenção a alguns locais específicos, co-
mo sejam, torneiras, sondas, juntas e válvulas.

No caso da zona de engarrafamento, os
cuidados com a higienização deverão ser
extremamente importantes, quer ao nível
dos circuitos internos, quer ao nível do
exterior dos equipamentos e do ambiente
que envolve esta zona da adega. Aqui de-
verá ser dada especial atenção à higiene
dos filtros, das enchedoras e das rolhado-
ras. No caso dos filtros, deverá ser presta-
da atenção ao facto de serem utilizados
periodicamente detergentes específicos
para as membranas com o objectivo de re-
mover as sujidades que ficam retidas pe-
los filtros. Por sua vez nas enchedoras, os
procedimentos mais eficazes passam pela
utilização de sistemas de limpeza CIP que
permitem a circulação das soluções de
limpeza e de desinfecção. Contudo na gran-
de maioria das adegas este sistema ainda
não se encontra muito vulgarizado. No
caso das rolhadoras, a aplicação de so-
luções detergentes neutras, bem como de
desinfectantes específicos de base alcoóli-
ca permite obter bons resultados.

No caso das instalações da adega no
geral, de salientar que se torna impor-
tante estas serem mantidas com níveis ele-
vados de higiene, não só por questões de
imagem mas também pelo facto da pre-
sença de sujidades (qualquer que seja a
sua natureza) poderem ser potenciais fo-
cos de contaminação de toda a adega e
consequentemente do vinho aí produzido.

Embora seja referido em último lugar,
não é de menor importância a questão da
higiene de todo o pessoal envolvido em
todas as fases do processo produtivo, sen-
do de extrema importância sensibilizar to-
dos os elementos envolvidos para a rele-
vância que assume a higiene pessoal, co-
mo seja por exemplo para a necessidade
de desinfecção das mãos antes de qual-
quer intervenção no processo, nomeada-
mente em zonas 'sensíveis' como é o caso
dos locais de engarrafamento. •
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