
é com orgulho que celebramos  
o 100º aniversário da marca rapidase

A produção das Enzimas Rapidase® em Seclin (Norte da França) é única a nível da biotecnologia moderna. A fábrica 
estabeleceu-se nos primeiros dias da microbiologia e desenvolveu-se continuamente para estar hoje na vanguarda da 
produção de enzimas. Durante anos, novas tecnologias e novos produtos foram introduzidos na fábrica, com o objetivo de 
fornecer o melhor aos nossos clientes, com produtos mais inovadores e com a qualidade DSM.

1906 
DESCOBERTA DA AMILASE 

BACTERIANA 

Em 1906 Auguste Boidin (licenciado 
no Instituto Pasteur) descobriu sob 
um microscópio, a presença de um 

Bacillus capaz de segregar uma 
substância de liquefação do amido, 

uma diástase, chamada, amilase 
bacteriana. 

1913 
INVENÇÃO DO ZYMATOR 

Em 13 de julho de 1659 (1669), 
a dupla Boidin-Effront registou 
a patente do Zymator também 
chamado de « Método e aparelho 
para as diástases fabricadas ». 

Auguste Boidin (esquerda) e 
três dos seus colaboradores.

1914 
A GUERRA NÃO INTERROMPE A PESQUISA 

De volta a Seclin, os dois cientistas retomaram as suas experiências e 
produziram a amilase bacteriana para têxteis, conforme planeado.

1921 
COMERCIALIZAÇÃO  
DA « DIASTASE RAPIDASE » 

O primeiro quilo de amilase bacteriana é 
vendido em 1921, sob o nome de « Rapid 
Diastase SFA ». 

 1922 
FUNDAÇÃO DA EMPRESA RAPIDASE 

Em 1922, Jean Effront e Auguste Boidin 
fundaram a empresa Rapidase: que 
surge da junção de «rápida diastase». 
Em 1926, a fama da Rapidase atravessou 
o Atlântico e o grupo americano 
Wallerstein comprou os direitos da 
patente e abriu a fábrica de enzimas em 
Seclin, França. Auguste Boidin morreu 
em 1929, e Jean Effront em 1931. Foram 
substituídos pelos seus respetivos 
filhos, Albert Boidin e Ivan Effront, que 
assumiram o trabalho, cooperando 
juntos durante 40 anos.

1962 
RAPIDASE GANHA UMA DIMENSÃO INTERNACIONAL

O Grupo Americano Baxter, a empresa mais importantes 
na área da farmacêutica da época, queria desenvolver o 
mercado europeu e naturalmente pensou na Rapidase 
para o fazer. A Rapidase beneficiou dessa associação 
atingindo uma dimensão internacional. A empresa passou 
a produziu em escala industrial uma grande variedade 
de enzimas como as Amilases, Proteases, Celulases, 
Pectinases e Lipases. A constante pesquisa e seleção 
de microrganismos (bactérias e fungos) possibilitou a 
expansão da gama de produtos.

1978 
UM PAPEL FUNDAMENTAL  
PARA A FÁBRICA DE SECLIN 

Gist-Brocades, empresa especializada 
em biotecnologia, tornou-se líder 
mundial na produção de leveduras 
e enzimas para a panificação, o que 
deu à fábrica de Seclin um papel de 
liderança mundial. 

1992 
CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO  
AUGUSTE BOIDIN 

A Gist Brocades decidiu construir 
um novo laboratório que baptizou 
de «Auguste Boidin» e que faz parte 
do edifício de Pesquisa e inclui O 
departamento Bioquímico Aplicado de 
Alimentos e Alimentar e o departamento 
da Genética.

1998 
DSM ADQUIRIU GIST-BROCADES 

A Fábrica de Seclin integrou a 
DSM Food Specialties. 2012 

OS QUATRO VALORES FUNDAMENTAIS DA 
RAPIDASE NA INDÚSTRIA DO VINHO

A Oenobrands reforçou a promoção de enzimas 
Rapidase em torno de quatro benefícios 
essenciais:
1. Um produto DSM 
2. Enzimas de alta velocidade
3. Testado e validado pela Oenobrands
4. Uma aplicação, uma enzima. 

2013-2022 
VISITA ANUAL DOS ENÓLOGOS  
À FABRICA DE SECLIN

Os enólogos são convidados a visitar anualmente 
a fábrica em Seclin (França) por iniciativa da 
Oenobrands. Até hoje, mais de 300 pessoas 
viram esta fábrica altamente reconhecida situada 
num prédio histórico.Visita à fábrica • 2019

 2022 
LANÇAMENTO DA PRIMEIRA  
PROTEASE NA INDÚSTRIA  
ENOLÓGICA: RAPIDASE PROTEOSTAB

A Oenobrands lança a Rapidase 
Proteostab para ajudar os enólogos na 
obtenção da estabilização proteica do 
vinho.

2010 
CRIAÇÃO DE OENOBRANDS SAS 

A Oenobrands foi criada: uma empresa focada na 
comercialização e no desenvolvimento contínuo 
de uma ampla gama de produtos biotecnológicos 
para a enologia, incluindo as enzimas Rapidase 
dedicadas à vinificação, apoiando-se nas suas 
empresas-mãe de renome mundial 
(a DSM Alimentos e Bebidas e a Anchor Yeast).

 1910
 UMA ASSOCIAÇÃO COMPLEMENTAR 

A partir de 1910, Jean Effront (Investigador e 
diretor do Instituto des Hautes Études da Belgica) 
e Auguste Boidin tornaram-se parceiros. Auguste 

Boidin descobria e desenvolvia os processos no 
laboratório, enquanto Jean Effront protegia e 

controlava as patentes da empresa.

Auguste Boidin e Jean Effront

Rapidase®: 100 anos de produção na nossa fábrica na França
Há 100 anos, a primeira enzima Rapidase® produzida em escala industrial saiu de uma fábrica de Seclin, 
França. Com o passar dos anos, a empresa Rapidase tornou-se propriedade da Gist-Brocades e, em seguida, 
da DSM. Na verdade, Rapidase® foi a nossa primeira enzima a ser comercializada. Desde então, tornamo-
nos num dos principais fornecedores de enzimas do mundo. Nestes 100 anos, a Rapidase® evoluiu sendo 
o portfólio principal virado para enzimas de frutas e vinhos. Mas o legado de alta performance, robustez e 
qualidade incomparável continua a ser carregado.
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