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 A turbidez muito presente em vinhos, após a fermentação alcoólica, é uma característica causada pela
aglomeração de componentes, como proteínas, leveduras, restos celulares e entre outros, presentes na
bebida. Apesar de não alterar o odor e o gosto do vinho, a turbidez é a primeira característica observada
pelo consumidor,  que rejeitará o produto se este não estiver  translúcido.  Além disso,  um vinho turvo é
instável e perde seu valor comercial. Portanto, faz-se necessária a filtração desse tipo de produto para a
remoção de compostos que precipitam e conferem turbidez ao vinho. Para a clarificação do vinho branco,
a técnica de microfiltração é bastante empregada na indústria vinícola. Com uma membrana adequada,
como  uma  compósita  (PA66-alumina),  é  possível  retirar  de  forma  eficiente  as  partículas  suspensas  no
vinho  que  lhe  conferem  a  turbidez.  Entretanto,  o  processo  de  microfiltração  propicia  um  acúmulo  das
partículas filtradas no poro ou na superfície da membrana, fenômeno este chamado de fouling ou torta. O
fouling ocasiona o decréscimo de fluxo ao longo do processo de microfiltração, diminuindo, assim, a sua
eficácia.  Este  trabalho  tem  como  objetivo  verificar  a  eficiência  de  uma  membrana  compósita
(PA66-alumina)  na  clarificação  do  vinho  branco.  Para  isto,  uma série  de  processos  de  microfiltração  foi
realizada a diferentes pressões para testar  a eficiência desta membrana e determinar em qual  pressão
apresentou maior capacidade de clarificação do vinho. Além disso, a análise do fenômeno de fouling foi
realizada por meio de verificações de fluxo antes e após cada filtração e após cada lavagem do sistema.
Foi possível observar que o processo de microfiltração para a clarificação do vinho branco mostrou maior
eficiência  a  3,5  bar,  a  maior  pressão  testada.  Além  disso,  percebeu-se  que  a  reversão  do  fouling  da
membrana foi expressiva.
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