
uma protease ácida para alcançar 
a estabilidade proteíca no vinho

A presença de proteínas instáveis, principalmente no vinho 
branco e rosé, mas também no vinho tinto, pode levar 
à formação de turbidez durante o armazenamento e a 
expedição. As proteínas relacionadas com esta patogénese 
(RP), são sobretudo proteínas do tipo taumatina (TLPs) 
e as quitinases sendo responsáveis por esse fenômeno 
de instabilidade. A estabilidade do vinho é um dos 
parâmetros mais importantes na qualidade do vinho, 
sendo logo percebida pelo consumidor. Para alcançar a 
estabilidade proteica do vinho, os enólogos na sua maioria 
utilizam essencialmente a bentonite em doses que podem 
chegar aos 200 g/hL. Este tratamento é, normalmente, 
considerado eficiente, mas com algumas limitações:
n  Não é fácil de se usar.
n  Libertação potencial de metais pesados.
n  Absorção de compostos aromáticos que levam à perda 

da qualidade.
n  Perda de vinho e elevadas quantidades de borras que 

serão eliminados (impacto no custo).

Para evitar essas desvantagens, a Oenobrands, com 
o apoio da DSM, desenvolveu Rapidase® Proteostab, 
uma formulação enzimática líquida com uma atividade 
específica da protease. Esta enzima é uma protease ácida 
chamada Aspergillopepsin I, produzida pela fermentação 
controlada de uma estirpe selecionada de Aspergillus 
niger. Rapidase Proteostab é ativa nas quitinases e nas 
proteínas do tipo taumatina, responsáveis pela formação 
da turbidez nos vinhos brancos, rosé, espumantes e tintos. 
Rapidase Proteostab é adicionada ao mosto pouco antes 
de um tratamento térmico. Este passo é necessário para 
desdobrar proteínas instáveis e permitir que estas sejam 
hidrolisadas por esta preparação enzimática proteolítica 
(endopeptídase) (figura 1). Sem o choque térmico, o 
efeito da enzima pode ser parcial ou insuficiente para 
evitar a instabilidade proteica. Após o tratamento térmico, 
o mosto deve ser arrefecido o mais rápido possível e 
em seguida continuar com o protocolo de vinificação 
habitual. O uso correto da enzima Rapidase Proteostab 
resultará numa estabilidade proteica do vinho, evitando-
se assim a necessidade de qualquer tratamento adicional 
de bentonite. A estabilidade da proteína pode ser testada 
com o teste de calor habitual.

As proteases foram aprovadas para a estabilidade 
proteica pelo OIV e incorporadas nos regulamentos da 
UE desde fevereiro de 2022. 

Cumpre com o regulamento 
europeu (UE) 2022/68 e com o 
Código Internacional das Práticas 
Enológicas da OIV.

NOVO

ENSAIOS DE VINIFICAÇÃO OENOBRANDS
Desde 2019, a Oenobrands, em colaboração com os seus 
distribuidores, realizou inúmeros testes sob diversos cenários 
de vinificação a fim de testar a eficácia da enzima Rapidase 
Proteostab em condições reais de vinificação (figura 2).  
Uvas tintas produzidas com o método termoflash na 
Argentina, uvas brancas na Espanha, em Portugal e na Itália 
apresentaram proteínas estáveis (teste de calor < 2 NTU) 
após o tratamento com a nova formulação de proteases 
ácidas. Nenhum tratamento de bentonite foi necessário e a 
qualidade desejada do vinho foi obtida evitando-se perdas 
de vinho e custos de eliminação de bentonite.

Figura 1. Mecanismo de ação da enzima Rapidase Proteostab. O 
desdobramento consiste numa quebra parcial da conformação da 
proteína tornando as partes ativas acessíveis à enzima proteolítica.

Figura 2. Testes Rapidase Proteostab realizados entre 2020 e 2021. 
Gewürztraminer e Sauvignon blanc da Itália, Verdejo da Espanha, e 
Malbec e Syrah da Argentina. 
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HÁ ALGUM IMPACTO NEGATIVO NA QUALIDADE DO VINHO DEVIDO AO AQUECIMENTO?
Inúmeros experimentos demostraram que não há qualquer variação percetível no perfil sensorial do vinho com ou sem 
protease quando o aquecimento é realizado continuamente e com equipamentos eficazes durante 1-2 minutos a 70-75°C.

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

AMOSTRAS TOTAL DE PERGUNTAS 
RESPONDIDAS RESPOSTAS CORRETAS SIGNIFICATIVO

Bentonite/aquecimento 47 13 Não significativo

Bentonite/ aquecimento 
+ enzima 47 19 Não significativo

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

AMOSTRAS TOTAL DE PERGUNTAS 
RESPONDIDAS RESPOSTAS CORRETAS SIGNIFICATIVO

Aquecimento 14 4 Não significativo

Aquecimento + enzima 14 7 Não significativo

Enzima 14 8 Não significativo

E SE A ENZIMA RAPIDASE PROTEOSTAB FOSSE USADA DURANTE A FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA?
A enzima Rapidase Proteostab foi avaliada em países onde é permitido usá-la sem uma etapa de aquecimento obrigatório. 
Descobrimos que a eficácia do tratamento Rapidase Proteostab nas proteínas instáveis não aquecidas pode variar devido 
a um desdobramento incompleto. A estabilidade da proteína é afetada pela variedade da uva, pelas condições sanitárias 
da vinha e potencialmente pelo equilíbrio de quitinases e TLPs.

Figura 3. Resultados do teste de calor e redução da turbidez nos vinhos fermentados com 10 mL/hL de Rapidase Proteostab, à exceção do 
Gewürztraminer, aplicação de 5 mL/hL. Ensaios realizados em 2020 e 2021.
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