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“Desenvolvimento de detergentes e desinfetantes com base 
enzimática e ingredientes naturais" (EXP. RD15 - 1 - 0041) 

A Itram Higiene participa no projeto “Desenvolvimento de detergentes e desinfetantes 
com base enzimática e ingredientes naturais (Exp. RD15-1-0041)” no âmbito do Objetivo 
Temático de “Promover o desenvolvimento tecnológico, a inovação e uma investigação 
de qualidade”. Este projeto é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional da União Europeia no âmbito do Programa Operacional FEDER da Catalunha 
2014-2020 - ACCIÓ; Generalitat de Catalunha.

O projeto ENZYBAC da ITRAM HIGIENE visa desenvolver uma nova e inovadora linha de 
produtos para a higiene das indústrias alimentares. O objetivo desta nova linha de 
produtos é obter formulações que, além de limparem as diferentes áreas de uma 
indústria alimentar, degradem a camada de polissacarídeos que formam os biofilmes e 
tenham capacidade bactericida para eliminar bactérias. Desta forma, podem ser obtidos 
produtos que, numa única fase, limpam, controlam biofilmes e eliminam as bactérias. 
Tudo isto, permitindo a redução de custos, a redução do tempo mínimo de aplicação e 
um enxaguamento fácil. 

Com a obtenção do produto ENZYBAC da ITRAM HIGIENE, todos os objetivos definidos 
inicialmente são cumpridos. Ao mesmo tempo, conseguimos desenvolver, validar e 
introduzir novas formulações compostas por tensioativos, cocktails enzimáticos e 
extratos naturais para a higiene e desinfeção de indústrias alimentares sem a 
necessidade de utilizar produtos químicos agressivos que, dada a crescente 
preocupação ambiental, acrescentam valor ao produto. Tanto as enzimas como os 
extratos naturais utilizados nos novos detergentes encontram-se nestas novas 
tecnologias menos agressivas para o meio ambiente e, consequentemente, conduzem 
as novas linhas de pesquisa e desenvolvimento para um progresso científico e 
tecnológico mais sustentável. 

Da mesma forma, a obtenção do ENZYBAC introduz no mercado a dupla estratégia 
"higieniza + bactericida" que é totalmente inovadora e não explorada comercialmente. 
Assim, a sua entrada no mercado também abre portas a novas orientações para todos. 
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