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Em França, a dose total autorizada de SO2 tem 
vindo a diminuir constantemente desde 1907, 
passando de 450 mg/L para 350 mg/L em 1926. 
Em 1999, o regulamento europeu 1493/1999 
reduziu drasticamente a dose máxima para 160 
mg/L para os vinhos tintos e 210 mg/L para os 
brancos secos e os rosés. Em 2009, estes valores 
foram novamente revistos em baixa para 10 mg/L. 
Hoje em dia, a utilização de sulfitos está no centro 
das preocupações técnicas: por um lado, devido 

Redução de SO2: 
controlo das populações indígenas 
nos mostos e vinhos

à procura de produtos mais naturais e com menos 
fatores de produção por parte dos consumidores, 
e, por outro lado, devido aos efeitos alergénicos 
deste conservante.
Atualmente, não existe qualquer processo 
ou substância que possa, por si só, substituir 
completamente a utilização de SO2. 
Embora a sua utilização seja muito controversa, 
os sulfitos têm inúmeras vantagens que tornam 
inevitável a sua utilização na enologia.



OS SULFITOS

O termo «SO2» na realidade refere-se a várias formas de 
dióxido de enxofre (Figura 1).

A abundância relativa de cada uma destas formas depende do pH (Figura 2)

Figura 1: 
As diferentes formas de 
SO2 em equilíbrio numa 
solução aquosa

Figura 2: 
Percentagem de diferentes 
formas de SO2 em função 
do pH

Os sulfitos têm um espectro de ação 
particularmente amplo. Têm ao mesmo 
tempo um papel antioxidante, 
antioxidásico e antisséptico. Além 
disso, são fáceis de utilizar e o seu 
baixo custo é uma grande vantagem.
Assim, para reduzir as doses de 
SO2, é necessário agir sobre os seus 
dois efeitos protetores: contra a 
oxidação, por um lado, e contra os 
microrganismos indesejáveis, por outro. 
Para isso, é necessário um conhecimento 
perfeito dos mecanismos de oxidação, bem 
como da interação com microrganismos 
nos mostos e nos vinhos.

Conforme indicado na Figura 2, o ião 
bissulfito é amplamente maioritário no pH 
do vinho. É a forma molecular do SO2 que 
possui atividade antisséptica. Portanto, 
quanto mais alto for o pH do vinho, menos 
significativa é a sua ação antisséptica. 
O aquecimento e as perturbações 
climáticas estão na origem de um aumento 
constante do pH dos mostos e dos vinhos 
ao longo dos últimos anos. Além disso, 
a utilização de sulfitos está generalizada 
há vários anos e alguns microrganismos 
parecem ter desenvolvido resistência, 
especialmente a Brettanomyces.

Tendo em conta todas as observações referidas acima e o atual 
contexto da tendência para reduzir os sulfitos, há uma clara 
necessidade de novas soluções para suplementar a ação antisséptica 
do SO2 molecular.

«SO2»: designa várias formas de dióxido de enxofre

SO2 + H2O 1  H2SO3

H2SO3 + H2O 1  HSO3- + H3O+

HSO3- + H2O 1  SO3
2- + H3O+

Molecular
Em solução em água, dá l’ácido sulfuroso
O ião bissulfito
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Porquê o 
quitosano? 

Como funciona?  

O quitosano é um polissacárido catiónico produzido 
pela desacetilação da quitina. A quitina é um 
polímero naturalmente presente na parede celular 
do Aspergillus niger. A quitina e o quitosano foram 
descobertos no século XIX. Em Dezembro de 2010, a UE 
aprovou a utilização de quitosano e quitina-glucano 
proveniente de Aspergillus niger na enologia. 

Entre as aplicações descritas pela OIV, o quitosano 
pode ser utilizado para reduzir a população 
microbiana, em especial Brettanomyces, na dose 
limite de utilização de 10 g/hL.

O quitosano é um polissacarídeo da família dos 
glicosaminoglicanos. A sua estrutura química é uma 
cadeia monomérica de β-D glucosamina unida em 
1→4 por uma ligação glicosídica (Figura 3). 

Sendo o quitosano obtido por desacetilação 
da quitina, caracteriza-se pelo seu grau de 
desacetilação (DD), ou seja, o número de funções 
amínicas em relação às funções acetamídicas. 
É também definido pelo seu número de funções 
hidroxila, que lhe conferem um carácter mais 
ou menos hidrofílico, e pelo comprimento da 
cadeia macromolecular (número de repetições 
da molécula), do qual depende a sua massa 
molecular (Figura 4).

As condições de extração da quitina são feitas 
de acordo com vários parâmetros variáveis 
(temperatura, tempo, concentração das soluções 
básicas). A quitina assim obtida varia em grau de 
funções amidas e massa molecular.
As condições de desacetilação para obter o 
quitosano a partir da quitina também resultam num 
quitosano com diferentes graus de desacetilação e 
massas moleculares.

QUITOSANO 
E MICRO-ORGANISMOS  

Figura 4: 
Estruturas químicas da quitina e do quitosano - Fórmula 
semidesenvolvida - Representação dos agrupamentos de 
importância
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As condições de extração da quitina e a sua 
desacetilação afetam a estrutura final do quitosano 
e, consequentemente, a sua funcionalidade.
O termo quitosano não designa, afinal, uma molécula, 
mas toda esta família de copolímeros cujo grau de 
desacetilação é superior a 50%. 

Figura 3: 
Estrutura química do quitosano - Fórmula semidesenvolvida
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QUITOSANO 
E MICRO-ORGANISMOS  

As propriedades 
do quitosano
 
As propriedades do quitosano são 
determinadas pela razão entre o seu grau de 
acetilação e o seu grau de desacetilação, que 
condiciona a sua solubilidade em meio ácido e 
a flexibilidade das cadeias macromoleculares, 
e consequentemente a sua conformação e 
viscosidade em solução. Quanto menor for o 
grau de desacetilação  do quitosano, menos 
solúvel ele é. A massa molecular do quitosano 
também afeta não só a sua solubilidade, mas 
as suas propriedades reológicas. Quanto mais 
elevada for a massa molecular, maior será a 
possibilidade de funções aminas, favorecendo 
elevados graus de desacetilação  e, portanto, 
o número de cargas possíveis.
Ora, a atividade antimicrobiana do quitosano 
foi atribuída às suas cargas positivas 
que interferem com resíduos carregados 
negativamente à superfície celular dos 
microrganismos, levando, em última análise, 
à morte da célula (Valencia-Chamorro et al. 
2011). A massa molecular do quitosano e o 
seu grau de desacetilação  estão entre os 
parâmetros que garantem a sua eficácia.

KTS® e o biocontrolo 
na Martin Vialatte®:
resultados de um estudo inédito 
realizado pelo departamento 
de Inovação, Investigação e 
Desenvolvimento da Martin 
Vialatte®

  KTS® FA
 Este estudo sem precedentes, realizado em 

adega com mostos de diferentes regiões vitícolas 
de França, teve como objetivo determinar o efeito 
de uma preparação específica baseada em 
quitosano ativado sobre a população indígena. 

 KTS® FA é uma preparação à base de quitosano 
ativado e de paredes celulares de leveduras, cujo 
objetivo é controlar as populações microbianas 
presentes nos mostos. 

 O KTS® FA é utilizado como instrumento de 
bioproteção e contribui para 

a redução das doses 
de sulfito, reduzindo 

a contaminação 
causada por 
microrganismos 
de alteração. 



Figura 5: 
Evolução da população de microrganismos (log UFC/mL) 
em função do tempo para a fermentação testemunha 
(gráfico superior) e uma adição de quitosano de 5 g/hL

Figura 6: 
Evolução das espécies de leveduras maioritárias durante o 
processo de vinificação

Figura 7: 
Evolução das espécies de bactérias maioritárias durante o processo 
de vinificação

ADIÇÃO AO MOSTO: Impacto na flora 
indígena, aplicação e precauções
Há uma grande diversidade na microbiota no mosto, e o 
controlo dessas várias espécies sem recurso ao SO2 não 
é isento de riscos. Além disso, as populações evoluem em 
função do processo de vinificação, como demonstram as 
figuras 6 e 7 que se seguem:

KTS® FA e leveduras 
não Saccharomyces
Um estudo de Kisko et al. mostrou 
que o quitosano inativava certas 
leveduras de alteração. Ficou assim 
demonstrado que um tratamento 
de quitosano de 5 g/hL inibia 
totalmente o desenvolvimento das 
leveduras Kloeckera apiculata e 
Metschnikowia pulcherrima durante a 
fermentação alcoólica. Pelo contrário, 
o crescimento de Saccharomyces 
cerivisiae e Pichia spp. não é afetado 
por este tratamento (Figura 5). 
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Figura 8: 
Evolução da densidade durante 
a vinificação

Figura 9: 
Evolução da população de 
Brettanomyces durante a vinificação. 
Análise por qPCR

KTS® FA e Saccharomyces cerevisiae
Dado que o quitosano é antimicrobiano, a primeira questão que se coloca ao utilizá-lo no mosto é o impacto 
do produto nas leveduras de fermentação Saccharomyces. Vários estudos na literatura já demonstraram 
que estas leveduras não são muito sensíveis ao quitosano. Com efeito, a Saccharomyces produz quitinases 
e quitosinases durante o seu crescimento que afetam a estrutura do quitosano. Para uma concentração 
de quitosano puro entre 20 g/hL e 200 g/hL, a fase de latência da Saccharomyces é mais ou menos 
impactada conforme a dose de tratamento. No entanto, é necessária uma concentração superior a 400 
g/hL para que a fase de crescimento da levedura seja afetada. 
A dose máxima de tratamento autorizada de acordo com a regulamentação europeia é de 10 g/hL, muito 
aquém das doses que podem afetar a Saccharomyces. 
Assim, este estudo confirmou amplamente que a utilização de KTS® FA a 20 g/hL não tem impacto negativo 
na fase de latência ou na cinética de fermentação. 

KTS® FA e Gestão da Brettanomyces desde a colheita    
As investigações realizadas pelo departamento de I&D confirmam a vantagem de utilizar KTS® FA como 
preventivo na encubagem, a fim de reduzir as doses de SO2. O produto permite um melhor controlo das 
populações de Brettanomyces durante a vinificação, em comparação com uma cuba tratada com SO2 

(Figura 9).
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Amostragens 

Evolução da população em Brettanomyces durante 
a vinificação. Análise por qPCR
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Aplicação 

Precauções

O KTS® FA, na dose de 15-20 g/hL, pode ser utilizado em qualquer tipo de mosto 
antes de adicionar a levedura ou diretamente em pulverizações dentro da cubas 

ou do tegão, desde que as uvas não sejam submetidas a tratamentos térmicos acima 
de 40ºC posteriormente.

Quando as uvas estiverem nas cubas, recomenda-se que a levedura seja adicionada ao mosto 
diretamente após a adição de KTS® FA (num prazo inferior a 2 horas), especialmente no caso de 

uma colheita quente ou de mosto com temperatura elevada quando é recebido. 

KTS® FA e tratamentos térmicos
A utilização de KTS® FA no mosto que vai ser 
submetido a tratamento térmico é fortemente 
desaconselhada. De facto, o quitosano é 
parcialmente degradado a temperaturas 
superiores a 40ºC. No entanto, é possível utilizar 
KTS® FA após o mosto ter voltado à temperatura 
ambiente e imediatamente antes da inoculação, 
a fim de proteger estes mostos particularmente 
sensíveis a todos os microrganismos de alteração.

KTS® FA e leveduras não Saccharomyces
Não se recomenda a utilização de KTS® FA em mosto 
inoculado com leveduras não Saccharomyces. 

Embora o quitosano tenha muito pouco efeito nas 
leveduras Saccharomyces em doses enológicas 
autorizadas, diversos estudos demonstraram que o 
quitosano inibe totalmente o crescimento de certas 
leveduras e bactérias a partir de 0,2 g/L. Portanto, 
com a utilização do KTS® FA correria o risco de 
inativar estas leveduras.

KTS® FA e lisozima
Não se recomenda a utilização de um produto da 
gama KTS® em mostos ou vinhos que contenham 
lisozima. Com efeito, o quitosano e a quitina seriam 
facilmente hidrolisadas pela lisozima. 

O KTS® FA é uma alternativa antimicrobiana aos 
sulfitos particularmente interessante.

Figura 10: 
Exemplo de um protocolo para o 
tratamento de mosto com KTS® FA 
no momento da encubagem
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Aplicação 

Há vários anos que se tem vindo a desenvolver a 
utilização de produtos à base de quitosano no vinho, 
devido à sua ação contra certos microrganismos de 
alteração. A sua eficácia na redução das populações 
de Brettanomyces tem sido amplamente demonstrada, 
tanto na literatura como no terreno. 
Com efeito, um tratamento no momento da encubagem 
não é necessariamente suficiente em função da pressão 
microbiológica na adega. No final da fermentação 
alcoólica e/ou maloláctica, pode ponderar-se o 
acompanhamento das populações de Brettanomyces 
e a adição de KTS® CONTROL (um produto da gama 
Martin Vialatte®, dedicado ao tratamento do vinho), de 
forma a controlar o desenvolvimento de microrganismos. 
Assim, tal como acontece com a utilização de sulfitos, 
a adição de quitosano pode ser pensada várias vezes 
ao longo da vinificação e do envelhecimento, nos 
momentos mais oportunos. 
O KTS® CONTROL foi especificamente formulado com 
quitosano derivado de Aspergillus niger para controlar 
o desenvolvimento de microrganismos de alteração 
do vinho.

Adição ao vinho
Brettanomyces e 
contaminação do vinho  

Figura 11: 
Evolução da população 
Brettanomyces (UFC/mL) em 
função da dose de KTS® CONTROL 
adicionada, antes do tratamento  
e 10 dias após o mesmo 
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KTS® FA versus BIOPROTEÇÃO
KTS® FA (BIOCONTROLO) BIOPROTEÇÃO

Princípio

Produto à base de quitosano adicionado 
ao mosto para controlar as populações 
indígenas, com o objetivo de reduzir as 

doses de sulfitos

Adição precoce e maciça de leveduras não 
Saccharomyces ao mosto ou à colheita, a 

fim de reduzir as doses de sulfitos.

Consequências 
no mosto

Sem alteração na composição 
de nutrientes do mosto

Alteração na composição dos nutrientes

Consequências 
na fermentação

Sem impacto em Saccharomyces em 
doses enológicas autorizadas. Sem 

impacto na fase de latência, nem no seu 
crescimento.

O que restará em nutrientes para 
Saccharomyces?

 - Impossível de prever

Consequências 
nas características 

organoléticas

Contribui para o desenvolvimento de um 
perfil mais nítido e mais aromático

O que restará em termos de potencial 
aromático? 

Com efeito, alguns aminoácidos são 
precursores de compostos voláteis. Se 

estes forem metabolizados por não 
Saccharomyces em outros compostos, há 

uma perda de potencial aromático.

Outras 
consequências

Sem concorrência com as Saccharomyces;
pelo contrário, dá-lhes “espaço”.

Formação de metabolitos por não 
Saccharomyces que podem interferir com 

o desenvolvimento de Saccharomyces 
(amensalismo)

Concorrência com Saccharomyces; a 
inoculação maciça pode dificultar o seu 

desenvolvimento
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