
CARACTERIZAÇÃO  DE  ESPUMANTES  MOSCATÉIS  DE  FARROUPILHA  E  SUA
EVOLUÇÃO DURANTE O PROCESSO DE ARMAZENAMENTO

Luisa Vivian Schwarz (PIBIC-CNPq), Ângela Rossi Marcon; Sérgio Echeverrigaray, Ana
Paula  Longaray Delamare (Orientador(a))

A  Serra  Gaúcha  é  considerada  uma  das  três  melhores  regiões  do  mundo  para  a  produção  de  vinho
espumante. O aroma é um dos fatores mais importantes na determinação do caráter do vinho e de sua
qualidade. O conhecimento mais aprofundado dos aromas moscatéis dos espumantes e sua evolução ao
longo  do  armazenamento  são  muito  importantes  para  o  desenvolvimento  de  novas  tecnologias  e
preservação  da  identidade  e  qualidade  aromática  destes  espumantes.  Desta  forma,  o  objetivo  deste
trabalho é determinar os compostos aromáticos de espumantes moscatéis da região de Farroupilha e sua
evolução durante o armazenamento.  Foram analisados espumantes moscatéis  da região de Farroupilha
das  safras  de  2010  a  2016  da  mesma  vinícola  elaborados  com  as  mesmas  uvas.  As  análises
físico-químicas  (teor  alcoólico,  açúcares  totais,  anidrido  sulfuroso  total,  anidrido  sulfuroso  livre,  acidez
volátil, acidez total, cor e polifenóis totais) foram realizadas de acordo com metodologia do Ministério da
Agricultura e OIV. As análises dos compostos voláteis foram realizadas através de cromatografia gasosa
(CG-DIC). Todos os resultados foram submetidos a uma análise multivariada de componentes principais,
através da qual os espumantes dos diferentes anos analisados dividiram-se em quatro grupos distintos.
Os espumantes das safras de 2012, 2013, 2014 e 2016, inseridos no mesmo grupo, destacaram-se pelas
baixas  concentrações  de  SO2  total,  acidez  volátil,  2-metil-1-propanol  e  2-metil-1  butanol  e  às  altas
concentrações de hexanol, succinato de dietila, acetato de etila e teor alcoólico. O espumante da safra de
2010 se distinguiu pelas altas quantidades de SO2 total, acidez volátil, teor alcoólico e acetato de etila e
baixas  concentrações  de  hexanal,  succinato  de  dietila,  2metil-1-propanol  e  2-metil-1-butanol  e  o
espumante da safra de 2011 obteve valores contrários ao grupo que compreende a safra de 2010. Já o
espumante  da  safra  de  2015  destacou-se  por  obter  altas  concentrações  de  SO2  total,  acidez  volátil,
2-metil-1-propanol e 2-metil-1-butanol e baixas quantidades de hexanol, dietil succinato, acetato de etila
e  baixo  teor  alcoólico.  Estes  resultados  não  evidenciaram  uma  tendência  de  envelhecimento  quanto  à
evolução  aromática  destes  espumantes,  indicando  um  maior  efeito  da  safra  do  que  do  tempo  de
maturação em garrafa.
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