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ÁCIDO CÍTRICO MONOIDRATADO  

Dose de utilização: 
O ÁCIDO CITRICO Monoidratado é um ácido orgânico usado na indústria 
alimentar como antioxidante sendo também conhecido como acidulante.  
 
O ÁCIDO CÍTRICO Monoidratado é um composto solúvel e encontra-se na 
forma de um pó cristalino de cor branca sendo inodoro. Estar na forma 
monoidratada, significa que contém uma molécula de água para cada 
molécula de ácido cítrico, cristalizando-se com água fria. 
 
O ÁCIDO CÍTRICO Monoidratado está presente nas uvas. Encontra-se 
presente nos mostos e ausente nos vinhos pois este é consumido durante 
a fermentação malolática. Isto acontece devido às bactérias láticas o 
conseguirem degradar completamente. 
 
Em enologia o ÁCIDO CÍTRICO Monoidratado é usado para prevenir 
alterações de origem férrica e oxidásica. Desenvolve uma eficaz ação 
estabilizante sobre o ferro férrico, pelas propriedades que possui de 
complexa-lo formando um anião solúvel. 
 
No vinho o ÁCIDO CÍTRICO em associação com o ÁCIDO ASCÓRBICO e um 
sequente arejamento evita precipitações férricas, a ponto de em muitos 
casos tornar desnecessária a desferrização química de vinhos quando as 
quantidades de ferro não são excessivas. 
 
A adição de 0,93 gr/l de ÁCIDO CÍTRICO ao vinho aumenta a acidez em 1% 
(1gr/l), expressa em ácido tartárico. 
 
O ÁCIDO CÍTRICO melhora notavelmente a estabilidade tartárica, 
mantendo a cor estável, melhorando as características organoléticas, com 
o aumento da frescura e do sabor ácido no produto final. 
 

 

ESTABILIZANTE DE BEBIDAS 

 

Características: 

Instruções de utilização: 

20-60 gr/hl 
Vinhos Brancos e 

Tintos 

100 gr/hl 
Dose máxima (soma 

dos tratamentos) 
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Apresentação: 
 

Conservação: 

O ÁCIDO CÍTRICO é muito solúvel, pelo 
que pode ser dissolvido diretamente no 
vinho.  

Dissolver previamente numa parte do 
vinho a tratar e depois incorporar no 
volume total.  

Assegurar a homogeneização por 
intermédio de uma remontagem. 

 

Embalagem de 25 Kg 

 

Armazenar a embalagem num local 
seco e fresco livre de odores. 

Após aberta, a embalagem deve ser 
fechada e armazenada corretamente. 
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E330 

Produto conforme Reg. CE 606/2009 
para uso enológico. 

Reg. UE 231/2012 de acordo com o 
Códex Enológico Internacional (OIV). 


