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#1 ENZIMAS ENOLÓGICAS PARA A MACERAÇÃO PELICULAR –  
IMPACTO NA CONCENTRAÇÃO DE TIÓS EM SAUVIGNON BLANC

Os compostos existentes na uva tais como a pectina, as hemiceluloses, celuloses e glucanos podem 
ter um impacto no processo de vinificação, ao provocar uma perda de produto, aumentar o tempo 
e os custos do processo. As enzimas específicas tais como as pectinases, hemicelulases, celulases e 
B-glucanases permitem ultrapassar estes problemas obtendo-se um processo mais suave e mais efi-
ciente. As glicosidases são enzimas específicas capazes de aumentar os aromas primários do vinho. 
Habitualmente, as preparações de enzimas enológicas incluem uma mistura e uma variedade de 
atividades sinérgicas de modo a que o processo de vinificação seja mais eficiente. 

As vantagens de recorrer às enzimas são qualitativas (mais aroma, mosto com menor turbidez, mais 
cor e polifenóis, mais polissacáridos) ou quantitativas (mais rendimento, menos desperdício, borras 
mais compactas, processos mais fáceis e mais rápidos).

As enzimas para a maceração são usadas na maceração pelicular de várias castas para a extração 
de tudo o que as uvas têm para oferecer. Lallzyme Cuvée Blanc™ é uma fórmula desenvolvida 
pela Lallemand, objeto de vários estudos e usada com sucesso pelos enólogos durante anos. 
O sucesso e a eficiência desta fórmula residem na sua alta atividade, visando uma maceração 
rápida e uma complexidade aromática das uvas brancas. Lallzyme Cuvée Blanc™ é uma fórmula 
especial que contém as proporções ideais e uma combinação de pectinases com alta atividade 
e com uma atividade na maceração muito específica, por ser capaz de extrair os precursores 
aromáticos (tióis, terpenos, norisoprenóides) pela ação suave e muito seletiva nos outros com-
postos das peliculas, tal como os taninos. Lallzyme Cuvée Blanc™ inclui uma fração pequena e 
equilibrada das atividades glicosidásicas, cujo efeito passa por libertar a aglicona dos precursores 
aromáticos (terpenos, norisoprenóides), para um aumento global da complexidade aromática.

As enzimas pectolíticas são importantes na vinificação pela sua capacidade de degradar os polí-
meros pécticos da uva, contribuindo para a melhoria da eficiência do processo e a qualidade do 
vinho. Os polissacários pécticos são compostos muito complexos e heterogéneos com uma ativi-
dade coloidal, presente na lamela média e nas paredes celulares primárias das plantas. As enzi-
mas pectolíticas quebram a cadeia linear (homogalacturonanos) e as cadeias laterais (ramnoga-
lacturonanas tipo I e II, RGI e RGII e outros ramos de polissacáridos), ao atuar de várias maneiras, 
baseando-se na composição e na complexidade da enzima e da pectina.

Os resultados obtidos em diversos ensaios, e ilustrados com este exemplo italiano, mostram que 
os vinhos com aplicação de Lallzyme Cuvée Blanc™ resultaram no perfil sensorial mais apreciado 
pelos provadores. Os parâmetros químicos e fermentativos não se alteraram mas o nível de tióis é 
significativamente mais elevado quando a enzima é usada durante a maceração.

Lallzyme Cuvée Blanc™ aumenta a extração dos precursores tiólicos resultando em vinhos mais 
aromáticos. Lallzyme Cuvée Blanc™ pode fazer parte do processo global, já na vinha: para maximizar 
a formação de precursores aromáticos com Lalvigne Aroma™; proteger a pré-fermentação da oxida-
ção com Glutastar™, com uma levedura de Sauvignon Blanc apropriada tal como Sauvy™ ou Lalvin 
MSB ™; e proteger o vinho durante as fases do armazenamento e de transporte até ao engarrafa-
mento com Pure-Lees™, de modo a aumentar a sua longevidade produzindo um Sauvignon Blanc 
premium com uma grande expressão aromática.

Alguns aromas provenientes da uva e compostos aromáticos estão presentes, sendo precursores 
ligados ao açúcar. Os compostos aromáticos potenciais da uva tal como terpenos e norisoprenóides 
podem ser libertados pelas glicosidades por hidrólise, com as atividades glicosidásicas e deste 
modo aumentar os aromas do vinho. Lallzyme Cuvée Blanc™ contém uma dose pequena e equi-
librada de glicosidases, sendo capaz de revelar gradualmente o potencial aromático do vinho, ob-
tendo-se vinhos com mais complexidade e expressão.

A ATIVIDADE DA PECTINASE

Vários ensaios mostraram o impacto positivo de Lallzyme Cuvée Blanc™ durante a maceração pe-
licular, no conteúdo tiólico do Sauvignon Blanc. Por exemplo, num ensaio realizado no Sauvignon 
blanc (Colli Orientali del Friuli no Norte Este da Itália em colaboração com a U. de Udine), uvas foram 
processadas usando três modalidades: N1 – uma prensagem imediata (prensagem pneumática), N2 
– uma maceração de 6 horas seguida de prensagem e N3 – uma adição de Lallzyme Cuvée Blanc ™ 
com 2,5g /100kg  de uvas, pulverizada nas uvas esmagadas e gentilmente homogeneizadas, para 
uma maceração de seis horas, seguida da prensagem.

Não foram identificadas diferenças significativas nas cinéticas da fermentação e na acidez do vinho. 
No entanto, o conteúdo de tióis variou significativamente entre os 3 tratamentos. As concentrações 
de tióis (3MH & 3MHA) eram muito mais elevadas com a utilização da enzima (N3), em comparação 
com o grupo de controlo, N1 (+86%) e em comparação com a maceração sem a enzima, N2 (+68%).

Tióis (ng/L) N1 N2 N3 Limiar

3-MERCAPTOHEXAN-1-OL (3MH) 621 683 1150 60 ng/L

3-MERCAPTOHEXILACETATE (3MHA) <5 <5 <8 4 ng/L

4-METIL-4-MERCAPTOPENTANO-2-UM (4MMP) <1 <1 <1 0,8 ng/L

As figuras apresentadas mostram as análises sensoriais do sabor, do aroma e do sabor residual de 3 
vinhos. O vinho N3 é mais intenso, vegetal, revela aromas a pêssego maduro e fruta tropical, equilíbrio, 
citrinos e é mais agradável. Todos os descritores preferiram o vinho com Lallzyme Cuvée Blanc N3, se-
guindo-se o vinho N2 e por fim o vinho N1.

Foram detetadas diferenças nos perfis aromáticos e no sabor residual dos 3 tratamentos. Ambos os tra-
tamentos N2 e N3 diminuíram o amargor e melhoraram o equilíbrio do vinho. O tratamento enzimático 
(N3) intensificou os aromas a citrinos e a fruta tropical e, de um modo geral, era mais agradável. 

ATIVIDADE GLICOSIDÁSICA

IMPACTO DA MACERAÇÃO PELICULAR COM LALLZYME CUVÉE BLANC™

RESUMO

Estructura péctica – modelo – de Doco et al. 1995
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