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INTRODUÇÃO 

 A turbidez presente em vinhos após a fermentação alcoólica é 
causada pela aglomeração de componentes como, proteína, 
leveduras, restos celulares, entre outros, presentes na bebida. Apesar 
de não alterar o odor e o sabor, a turbidez é uma característica que 
chama a atenção do consumidor e faz o vinho perder o seu valor 
comercial. Portanto, é necessário realizar a filtração da bebida para a 
remoção destes compostos que precipitam e conferem este aspecto 
turvo. Para isto, a técnica de clarificação por microfiltração é 
bastante empregada na indústria vinícola. Utilizando uma 
membrana adequada, como a compósita, é possível fazer a retirada 
dos compostos suspensos no vinho. Entretanto, o processo de 
microfiltração propicia o acúmulo destas partículas no poro ou na 
superfície da membrana, processo conhecido como fouling. O 
fouling ocasiona o decréscimo de fluxo ao longo do processo, 
diminuindo, assim, a sua eficácia. Este trabalho tem o objetivo de 
avaliar a eficácia da membrana compósita na clarificação do vinho 
branco e se foi possível reverter o fouling de forma expressiva.   

 
METODOLOGIA 

BATISTA, Luís et al. The complexity of protein haze formation in wines. Food 
Chemistry, [s.l.], v. 112, n. 1, p.169-177, jan. 2009. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.05.070.  
DIEL, J. L. Caracterização de membranas cerâmicas de micro e ultrafiltração.2010. 
131 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre. 
JAECKELS, Nadine et al. Influence of polysaccharides on wine protein aggregation. 
Food Chemistry, [s.l.], v. 200, p.38-45, jun. 2016. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.12.088.  
MAKABE, Ryo; AKAMATSU, Kazuki; NAKAO, Shin-ichi. Mitigation of particle deposition 
onto membrane surface in cross-flow microfiltration under high flow rate. Separation 
And Purification Technology, [s.l.], v. 160, p.98-105, fev. 2016. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2016.01.018.  
TRACEY, Eve M.; DAVIS, Robert H.. Protein F ouling of Track-Etched Polycarbonate 
Microfiltration Membranes. Journal Of Colloid And Interface Science, [s.l.], v. 167, n. 
1, p.104-116, out. 1994. 
 
 
  

  
 

É possível concluir que o processo de microfiltração 
para a clarificação do vinho branco mostrou maior 
eficiência a 3,5 bar, a maior pressão testada. Além 
disso, observa-se que a reversão do fouling da 
membrana foi expressiva.  

 Filtração do vinho branco:  

Microfiltração 
(Membrana 
Compósita)  

Pressões de 
05 a 3,5 bar   

Coleta de permeado: 
5-5 min 

Frequência: 35 Hz 
Temperatura: 
20ºC ± 0,5ºC 
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 Avaliação do fouling:  

Verificação de 
fluxo 

1 bar  

Frequência: 35 Hz 
Temperatura: 
20ºC ± 0,5ºC 

Coleta de 
permeado: 5-5 min 

Antes e após filtração do 
vinho e após limpeza 

alcalina 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Figura 1 -  Gráfico do fluxo de vinho branco permeado em diferentes 
pressões.  

Pela análise da figura 1, é possível perceber um 
comportamento de fluxo constante semelhante entre todas as 
pressões utilizadas nos ensaios. Entretanto, quando aplicado 
uma pressão de 3,5 bar no sistema durante a microfiltração, é 
observado um aumento do fluxo ao final do tempo, algo que 
nas demais pressões testadas não se verifica. 
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Figura 2 - Verificação do fluxo de água antes e após a filtração do vinho, 
e após a realização da lavagem do sistema. 

Já a análise da figura 2, permite-nos avaliar o 
fluxo de água antes e após a filtração e após a 
limpeza alcalina do sistema com hipoclorito de 
sódio e hidróxido de sódio. Apesar de não voltar 
ao fluxo inicial, a limpeza reverte de forma 
expressiva o fouling da membrana.  
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