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UMA PROTEASE ÁCIDA PARA CONSEGUIR A ESTABILIZAÇÃO PROTEICA NO VINHO GRAÇAS 
À HIDRÓLISE DAS PROTEÍNAS INSTÁVEIS*

A estabilidade do vinho é um dos parâmetros de 
qualidade mais importantes no vinho que é percebida 
pelo consumidor. A presença, principalmente nos 
vinhos brancos e rosé de proteínas instáveis pode levar 
à formação de turvação durante o armazenamento 
ou o transporte. As proteínas relacionadas com a 
patogenicidade (PR) são as moléculas instáveis 
principais responsáveis pela formação de turbidez 
proteica nos vinhos, necessitando de ser removidas. 
As duas principais subclasses são as proteínas do tipo 

taumatina (TLPs) e as quitinases (Marangon et al., 
2017). A concentração dessas proteínas (produzidas 
pela videira como defesa contra fungos) depende 
da casta (Sauvignon blanc, Verdejo, Traminer, etc.) 
e do nível de patógeneos na vinha. O fenómeno de 
agregação (Figura 2) responsável pela formação 
de turbidez é estimulado pelas temperaturas altas e 
pela presença dos taninos da cortiça, dos sulfatos e  
dos compostos fenólicos, tal como demostrado na 
Figura 1.
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Figura 2. Representação esquemática do processo de agregação e desdobramento de proteínas instáveis do vinho 
com o calor, adaptado de Marangon et al., 2008 e Van Sluyter, et al. 2015.

Figura 3. O processo de desdobramento consiste numa quebra parcial da conformação da proteína que torna os sítios ativos 
acessíveis à enzima proteolítica.

As quitinases e TLPs, os alvos principais da enzima, são 
proteínas globulares. Para serem acessíveis à atividade 
das proteases, estas proteínas devem ser desdobradas, 
como demonstrado na Figura 3. Isto é conseguido via um 
tratamento térmico, sendo que a temperatura deverá ser 
mais elevada do que o ponto de desdobramento, que é 
geralmente de 60-75°C, durante 1-2 minutos.

Assim sendo, um tratamento térmico com um 
equipamento eficaz similar ao usado no processo 
thermoflash, é recomendado para garantir a eficácia da 
formulação enzimática. Dado que o desdobramento das 
TLPs é reversível, a enzima deve ser adicionada antes do 
tratamento térmico.

Para conseguirem a estabilidade proteica do vinho, os 
enólogos usam essencialmente tratamentos com dosagens 
elevadas de bentonite (até 200 g/hL). Este tratamento é 
normalmente eficiente, mas apresenta algumas limitações 
significativas:

n  Não é de fácil utilização.
n  Libertação potencial de metais pesados.
n  Adsorção de compostos aromáticos levando à perda de 

qualidade.
n  Perda de vinho e quantidades elevadas de sedimentos que 

devem ser eliminados (custo).

A fim de evitar estes inconvenientes, a Oenobrands, 
juntamente com a DSM, desenvolveu uma formulação 
enzimática cuja principal atividade é proteolítica 
(Aspergillopepsin I, EC 3.4.23.18).

Figura 1. Diagrama esquemático mostrando o processo de desdobramento e agregação de proteínas instáveis com o 
calor no vinho, adaptado de Marangon, 2008.
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Solução de bentonite (150 g/hL) pronta a ser adicionada.

*  À data desta publicação, esta prática enológica ainda está a ser avaliada e em discussão na OIV e, como tal, ainda não se encontra autorizada 
pelos regulamentos da OIV e da UE. Para o seu uso, remeter aos regulamentos da sua localização.
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Rapidase® Proteostab é uma formulação de enzima 
líquida com uma atividade proteolítica específica. 
Esta enzima é uma protease ácida chamada 
Aspergillopepsin I, produzida com a fermentação 
controlada de uma estirpe selecionada de Aspergillus 
niger.
Rapidase Proteostab é ativa para quitinases e 
proteínas tipo taumatina, responsáveis pela formação 
de turvação em vinhos brancos, rosé, espumantes e 
tintos.

Rapidase Proteostab é adicionada ao mosto 
imediatamente antes do tratamento térmico. Esta 
etapa é obrigatória para revelar as proteínas instáveis 
e permitindo-lhes ser hidrolisadas pela preparação 
enzimática proteolítica (endopeptídase) Figura 4. 
Sem o choque térmico, o efeito da enzima pode 
ser parcial e insuficiente para evitar a instabilidade 
proteica. Após o tratamento térmico, convém 
arrefecer o mosto tão rápido quanto possível e 
continuar com o protocolo de vinificação habitual.

O uso correto de Rapidase Proteostab resulta na 
estabilidade proteica do vinho, evitando-se qualquer 
outro tratamento com bentonite. A estabilidade proteica 
pode ser testada com o teste térmico habitual. No entanto, 
se outros tratamentos com coloides, tais como CMC ou 
poliaspartato de potássio forem planeados, um teste mais 

severo (teste com tanino) deverá ser realizado dado que 
estes tratamentos podem interferir com outras proteínas 
(estáveis). Nesse caso e, de acordo com o resultado obtido 
no teste, pode vir a ser necessário um leve tratamento 
com bentonite para completar a desproteinização.

Figura 4. Mecanismo de ação simplificado da Rapidase Proteostab.

Durante a colheita de 2020, a Oenobrands juntamente com 
os seus distribuidores em Itália, na Argentina e em Portugal 
realizaram numerosos ensaios seguindo vários protocolos 
de produção para testar a eficiência de Rapidase Proteostab 
sob condições reais (Figura 5). As uvas tintas com termoflash 
na Argentina e em Portugal e as uvas brancas em Portugal 

e Itália eram proteicamente estáveis (teste térmico <2 NTU) 
após o tratamento com a nova formulação de proteases 
ácidas. Nenhum tratamento de bentonite foi necessário e a 
qualidade do vinho desejada foi obtida, evitando-se perdas 
de vinho e custos de eliminação de bentonite.

ENSAIOS ENOLÓGICOS DA OENOBRANDS REALIZADOS EM 2020

A maioria das perguntas recorrentes, quando se 
trata de aquecer as uvas brancas/mosto, são sobre 
o potencial efeito prejudicial na qualidade do vinho, 
especialmente na perda de aromas e na oxidação. 
Por isso, vários estudos foram realizados para 
assegurar que, quando o aquecimento é realizado 

com um equipamento eficiente e contínuo, durante 
1-2 minutos, a 56-70°C, não há efeitos negativos 
significativos no perfil sensorial do vinho, com 
ou sem proteases. Os resultados das provas 
triangulares estão apresentados nas Tabelas 1 e 2.

O AQUECIMENTO TEM EFEITOS INDESEJADOS NA QUALIDADE DO VINHO?

Figura 5. Ensaios Rapidase Proteostab realizados em 2020 na Itália, na Argentina e em Portugal.
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Amostras Respostas totais Respostas corretas Significância

Bentonite/aquecimento 47 13 Não significante

Bentonite/aquecimento 
+ enzima 47 19 Não significante

Tabela 1. Resultados das provas triangulares. Sauvignon blanc (Austrália). Aquecimento do mosto a 75°C durante 1 min. 
(Marangon et al., 2012). Protease testada: mistura de Aspergillopepsin I e II.

Amostras Respostas totais Respostas corretas Significância

Testemunha/aquecimento 14 4 Não significante

Testemunha/aquecimento 
+ enzima 14 7 Não significante

Testemunha/enzima 14 8 Não significante

Tabela 2. Resultados das provas triangulares. Chasselas (Suíça). Aquecimento do vinho a 70°C durante 1 min. (Estudo 
Oenopia, 2017). Protease testada: Aspergillopepsin I.

Enzima para degradar as 
proteínas instáveis do vinho

Para conseguir a estabilidade proteica

As enzimas DSM trazem-nos a tranquilidade de espirito
Enzimas Rapidase são produzidas pela DSM um dos poucos líderes mundiais em enzimas 
alimentares. DSM usufrui a mais antiga história na produção de enzimas enológicas e 
compromete-se através do programa Quality for lifeTM. Este compromisso garante que 
qualquer ingrediente DSM adquirido, é seguro em termos de qualidade, confiabilidade, 
reprodutibilidade e rastreabilidade mas também é produzido de uma forma segura e 
sustentável.
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