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RESUMO 

 

A enologia é uma atividade antiga, descoberta pelo homem, que transforma as frutas das 

videiras, as uvas, em uma bebida alcoólica. Atualmente os processos de elaboração apresentam 

equipamentos mais modernos que facilitam a qualidade e eficiência do trabalho, no entanto 

pouco é falado sobre espumantes moscatéis brasileiros, sendo que seu aumento de vendas nos 

últimos anos é muito significativo. Nesse pensamento, o objetivo geral dessa pesquisa foi 

descrever os processos industriais do espumante moscatel em uma vinícola da Serra Gaúcha, 

bem como os equipamentos utilizados e análises realizadas. Foram descritos os processos de 

recebimento das uvas, desengace, esmagamento, enzimagem, prensagem, clarificação, correção 

do mosto, fermentação, filtração, estabilização e preparação pré envase, além dos processos 

analíticos e equipamentos utilizados na indústria em estudo. Cada processo deve seguir 

conforme os procedimentos de operações padrões, POP’s, para que não ocorram problemas 

com o produto, como precipitações indesejadas de cristais de tártato na garrafa. Também é 

importante manter padrões de identidade e qualidade seguindo características físico-químicas 

controladas durante os processos, controladas através de análises sensoriais e laboratoriais. A 

sustentabilidade é primordial durante os processos como a utilização de garrafas de vidro 

recicláveis e a utilização de equipamentos modernos que diminuam os esforços físicos e 

melhorem a qualidade e produtividade do produto. Nesse sentido, os consumidores quando 

compram um produto que gostam, buscam que seja encontrada nas próximas compras 

homogeneidade de sabor. 

 

Palavras-chave: Enologia; Espumante; Moscatel; Moscato; Sustentabilidade; Uva. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Oenology is an ancient activity, discovered by man, that turns the fruits of the vines, the grapes, 

into an alcoholic drink. Currently, the elaboration processes present more modern equipment 

that facilitate the quality and efficiency of the work; however, little is said about sparkling 

Brazilian muscatels, and its increase in sales in recent years is significant. In this thought, the 

general objective of this research is to describe the industrial processes of the muscat sparkling 

wine in a winery in Serra Gaúcha, as well as the equipment used and the analyzes carried out. 

The processes for receiving the grapes, destemming, crushing, enzimaging, pressing, 

clarification, must correction, fermentation, filtration, stabilization, and pre-filling preparation 

be described. In addition to the analytical processes and equipment used in the industry under 

study. Each process must follow the standard operating procedures, POP's, so that there are no 

problems with the product, such as unwanted precipitations of tartar crystals in the bottle. It is 

also important to maintain identity and quality standards following controlled physical-

chemical characteristics during the processes, controlled through sensory and laboratory 

analysis. Sustainability is paramount during processes such as the use of recyclable glass bottles 

and the use of modern equipment that reduces physical efforts and improves product quality 

and productivity. In this sense, consumers, when they buy a product they like, look for 

homogeneity of flavor to be found in the next purchases. 

 

Keywords: Oenology; Sparkling wine; Moscatel; Moscato; Sustainability; Grape. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O vinho espumante consiste na fermentação da uva sã fresca e madura com a presença 

de anidrido carbônico (borbulhas naturais provenientes da fermentação). Há dois tipos de 

espumantes, os espumantes naturais e os espumantes moscatéis (LISBOA; LAGARES, 2013). 

O espumante natural é elaborado através de duas fermentações. Na primeira é elaborado 

o vinho base de forma tradicional, com aproximadamente 10% de teor alcoólico. A segunda 

consiste em fermentar novamente o vinho base em um tanque fechado que suporta pressão 

(autoclave), para que o gás carbônio fique incorporado no vinho. O espumante moscatel é 

elaborado através de apenas uma única fermentação partindo do mosto da uva moscato, por isso 

do nome moscatel. No final da fermentação é fechada a autoclave para que o gás carbônio fique 

incorporado no vinho do mesmo modo que o espumante natural (LISBOA; LAGARES, 2013). 

O moscatel é o vinho espumante que resulta de apenas uma fermentação. É uma bebida 

doce e leve, menos alcoólica. Agrada muito o público que está iniciando no mundo dos 

espumantes. Sua graduação alcoólica varia de 7% v/v a 10% v/v e apresenta pressão mínima de 

três atmosferas (BRASIL, 2004). 

O moscatel espumante é elaborado com variedades de aromáticas, destacando-se as 

uvas: Moscato Branco, Moscato Giallo e Malvasia - variedades caracterizadas pela alta 

concentração de açúcar, coloração amarela com aspecto dourado, com sabor do mosto doce, 

grande intensidade aromática e bastante produtiva (GIOVANINNI; MANFROI, 2009). 

O solo da Serra Gaúcha é composto de substrato basáltico, que juntamente com as 

condições climáticas, determina a qualidade das uvas. Em geral, elas são desfavoráveis para a 

perfeita maturação de uvas empregadas na produção de vinhos brancos e tintos, mas muito 

adequadas quando seu destino é a produção de espumantes (AZEVEDO; VELLOSO, 2006). 

Nesse sentido, as técnicas para elaboração de espumantes e cada etapa possui finalidades 

distintas, como também diferentes equipamentos, processos e métodos de acompanhamento. 

Assim, nesse trabalho serão apresentados os métodos de elaboração de espumante moscatel em 

uma vinícola no Município de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

  

Apresentar os processos de produção do espumante moscatel, a fim de contribuir com o 

avanço tecnológico na produção nacional. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Os objetivos específicos consistem em: 

- Analisar a produção de espumante moscatel em uma vinícola da Serra Gaúcha; 

- Detalhar as etapas de cada processo de produção do espumante moscatel; 

- Analisar os equipamentos utilizados em cada etapa; 

- Apontar parâmetros analíticos utilizados; 

- Contribuir com os métodos utilizados na produção do espumante moscatel; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 Estudo realizado por Wurz et al., (2017), demonstra que nos últimos vinte anos, 

observa-se um cenário favorável a comercialização de espumantes no mercado brasileiro, 

apresentando como característica uma sazonalidade no consumo, associados a celebrações e 

ocasiões especiais e festivas, estando seu consumo, abaixo dos vinhos finos. Contudo, o autor 

destaca que o aumento da comercialização de espumantes é significativa, com destaque para o 

espumante Moscatel. 

 Nesse sentido, os vinhos espumantes brasileiros são uma categoria de produtos que está 

crescendo exponencialmente nos últimos anos. Técnicas de todas as etapas para elaboração 

deste produto ainda não são encontradas com facilidade. Geralmente encontram-se referencias 

em diversas publicações, porém explicando apenas algumas etapas e não todas elas como é o 

intuito deste trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 A HISTÓRIA DO ESPUMANTE MOSCATEL 

  

A história do espumante tem seu início na França, no século XVII, na região de 

Champagne. Nessa época os vinhos eram comercializados em tonéis de madeira, e como havia 

falhas nos processos, alguns vinhos desvalorizavam caracterizados por apresentar uma 

tendência efervescente, grande entrave para a conservação e transporte a locais mais distantes. 

Com a invenção das garrafas em 1680 pelos ingleses, a comercialização dos vinhos ganhou 

maior praticidade. A partir desse momento, começaram os problemas para os vinhos da 

Champagne, que sofriam uma segunda fermentação na garrafa, pressurizando, lançando as 

rolhas e explodindo as garrafas. Don Pérignon, monge beneditino e tesoureiro da abadia de 

Hautvillers era responsável pelos vinhos e teve a missão de solucionar o problema dessa 

segunda fermentação. Começou a estudar esse fenômeno e concluiu que o acontecimento era 

devido ao gás carbônico produzido (CO2), recomendando assim, que as garrafas fossem 

reforçadas. Segundo a tradição, conta-se que, ao abrir uma garrafa, arrolhada, Don Pérignon foi 

surpreendido pela espuma da bebida, e quando provou, falou a seguinte frase: - Estou bebendo 

as estrelas! Don Pérignon foi quem mais se dedicou ao processo da segunda fermentação na 

garrafa, atualmente conhecida como método champenoise (CAMPOS; TELLES, 2017). 

No Brasil, o início da produção de espumante ocorreu em 1913 no Município de 

Garibaldi – RS, no estabelecimento vinícola Peterlongo (RIZZON, et al., 2000). As produções 

vinícolas brasileiras concentram-se em Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Vale 

do São Francisco (na divisa entre Pernambuco e Bahia) e no Rio Grande do Sul, Estado que 

detém mais de 90% da produção. A região da Serra Gaúcha, no Nordeste do Rio Grande do Sul 

é onde mais se produz espumantes no Brasil − e onde estão os rótulos mais premiados 

(HOLANDA; CAVALCANTI, 2012).  

 Nas províncias de Asti, Cuneo e Alexandria, no norte da Itália, há muito tempo é 

cultivada a uva Moscato di Canelli com a qual é elaborado um vinho especial para sobremesa, 

doce e com aroma típico de Moscato. Devido às suas características organolépticas próprias, é 

marcante a diferença com qualquer outro vinho (RIZZON et al., 2008). 

 Na Serra Gaúcha, o vinho Moscatel espumante é elaborado a partir de cultivares de Vitis 

vinifera, aromáticas de sabor moscato. A Portaria número 229 do MAPA, de 25 de outubro de 

1988, que regulamenta a Lei 5.823 de 14 de novembro de 1973, determina que o vinho Moscatel 

espumante seja elaborado com mosto de cultivares de Vitis vinífera (RIZZON et al., 2008). 
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2.2 LEGISLAÇÃO 

 

Conforme a Portaria N.º 229 (MAPA, 1988), “vinho é a bebida da fermentação alcoólica 

do mosto de uva sã, fresca e madura”, legislação ainda aponta que o vinho pode ser classificado 

em Vinho de mesa, Vinho espumante, Vinho licoroso e Vinho composto e existem três 

categorias de vinhos; tinto, rosado ou branco. 

Os espumantes são classificados de acordo com a lei n° 10.970, de 12 de novembro de 

2004 em (BRASIL, 2004): 

Art. 11. Champanha (Champagne), Espumante ou 

Espumante Natural é o vinho cujo anidrido carbônico 

provém exclusivamente de uma segunda fermentação 

alcoólica do vinho em garrafas (método 

Champenoise/tradicional) ou em grandes recipientes 

(método Chaussepied/Charmat), com uma pressão 

mínima de 4 (quatro) atmosferas a 20º C (vinte graus 

Célsius) e com teor alcoólico de 10% (dez por cento) 

a 13% (treze por cento) em volume. 

Art. 12. Vinho moscato espumante ou Moscatel 

Espumante é o vinho cujo anidrido carbônico provém 

da fermentação em recipiente fechado, de mosto ou 

de mosto conservado de uva moscatel, com uma 

pressão mínima de 4 (quatro) atmosferas a 20º C 

(vinte graus Célsius), e com um teor alcoólico de 7% 

(sete por cento) a 10% (dez por cento) em volume, e 

no mínimo 20 (vinte) gramas de açúcar remanescente 

(Quadro 01). 

 

Quadro 01 - Classificação dos espumantes segundo a concentração de açúcares g.L-1 

Classificação  Máximo g.L-1  Mínimo g.L-1  

Extra-brut  6  0  

Brut  15  6,1  

Seco ou sec  20  15,1  

Meio-doce ou demi-sec  60  20,1  

Doce  100  60,1  
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Outra observação é que, como o nome já diz, o espumante moscatel só pode ser 

elaborado a partir de uvas da família moscatel, que lhe dá as características organolépticas (em 

especial aquele aroma fresco, frutado, específicos (IBRAVIN, 2013). 

Conforme a Instrução Normativa n° 14, (DOU, 2018), o espumante moscatel deve 

obedecer aos seguintes padrões físico-químicos, conforme o quadro 02. 

 

Quadro 02 - Vinho moscato espumante ou moscatel espumante. 

 

Fonte: Diário Oficial da União (2018). 

 

A Instrução Normativa n° 14, de 8 de fevereiro de 2018 também aponta que: 

 § 2º O vinho moscato espumante ou vinho moscatel espumante deve ser classificado 

quanto a cor, com a utilização dos termos branco, rose ou rosado, de acordo com a cor da uva 

utilizada em sua elaboração. 

 

2.3 OS PROCESSOS DA PRODUÇÃO DO ESPUMANTE MOSCATEL 

 

2.3.1 Recebimento 

 

A área de recebimento é a primeira etapa de todo o processo. Conforme Rizzon e 

Meneguzzo (2007) “a área de recebimento deve ser equipada com balança para pesagem da 

uva, com uma máquina desengaçadeira-esmagadeira para separação da ráquis e esmagamento 



16 

 

da uva e com o mostímetro ou refratômetro, para avaliação do teor de açúcar do mosto”. Nesta 

etapa pode ser feita uma verificação de sanidade das uvas, através de análise de acidez volátil 

do mosto. A acidez volátil corresponde ao teor de ácido acético que é o componente mais 

importante do vinagre, ele provém da oxidação do álcool do vinho no processo de acetificação. 

(RIZZON, 2006). A valor da acidez volátil pode ser considerado fator determinante para recusa 

do recebimento da matéria prima. 

As uvas são recebidas em caixas plásticas de 20 kg trazidas por caminhões. A altura 

máxima das caixas empilhadas não deve passar de seis de altura para evitar possível sobrepeso 

nas caixas da camada inferior. No descarregamento as caixas são colocadas manualmente em 

uma esteira que leva à desengaçadeira-esmagadeira. Nesta etapa é feita a lavagem das caixas 

plásticas com água corrente para retirar os resíduos restantes.  

 

2.3.2 Desengace e esmagamento 

 

Na desengaçadeira é separada e retirada a ráquis, pois segundo Rizzon e Meneguzzo 

(2007) “ela interfere negativamente na composição do mosto, imprimindo gosto amargo”, isso 

garante um mosto de melhor qualidade. 

Na esmagadeira a uva passa no meio de dois rolos com distância de 4 a 10mm rompendo 

a casca e desprendendo a polpa. Após o esmagamento é adicionado conservante dióxido de 

enxofre para evitar oxidação do mosto e enzimas pectolíticas para aumentar a extração de 

líquido na prensagem. 

A uva esmagada é conduzida para uma prensa pneumática, que funciona como 

esgotador contínuo, enquanto o volume é completado. Na operação de prensagem, o mosto 

escorre livremente através de pressões aplicadas pelo equipamento. Durante a prensagem as 

enzimas pectolíticas atuam, aumentando o rendimento de mosto extraído. Segundo RIZZON et 

al. (2008), o emprego de enzima pectolítica, na base de 1 a 2 g/hL, promove a hidrólise das 

pectinas, favorecendo a sedimentação das partículas sólidas e consequentemente, o rendimento 

em mosto. 

 

2.3.3 Clarificação 

 

Os processos de clarificação de mostos mais utilizados são:  

-Decantação Natural: ocorre naturalmente com o tempo, caso a fermentação não comece, este 

processo pode ser mais eficiente se o mosto for refrigerado. 
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-Centrifugação: processo de remoção mecânica de sólidos através de um sistema de centrífuga 

industrial que separa os sólidos do líquido. 

-Flotação: realizada pela introdução de bolhas gasosas no mosto, em constante movimento. 

Conforme Meireles (2013), os sólidos em suspensão ligam-se às bolhas gasosas, que devido à 

tensão, flutuam para a superfície. O sistema pode ser um processo contínuo, reduzindo as 

necessidades de refrigeração e minimizando os requisitos da cuba. Além disso, o mosto não 

necessita de filtração. 

-Filtração: Pode ser realizada logo após a prensagem, com ou sem ajuda de auxiliares de 

filtração, tendo como finalidade, separar os sólidos do mosto. 

Após a clarificação do mosto é iniciada a etapa de fermentação. O processo baseia-se 

na transformação de açúcares do mosto em álcool etílico e gás carbônico mais energia em forma 

de calor.  

 

2.3.4 Fermentação 

 

A fermentação alcoólica é realizada por leveduras selecionadas, mais comumente 

utilizadas Saccharomyces cerevisiae. As cepas de levedura devem ser capazes de fermentar a 

baixa temperatura, entre 12º e 15°C, para favorecer a tomada de espuma e a combinação do 

dióxido de carbono no vinho espumante o que, consequentemente, reflete uma melhor perlage. 

Assim o produto ganha na qualidade organoléptica devido à maior fineza de aroma, ao tempo 

e à temperatura em que a fermentação é conduzida (RIZZON et al., 2005). 

Para iniciar a fermentação é necessário elaborar o pé de cuba. O pé de Cuba é realizado 

com o objetivo de multiplicar o número de leveduras em uma solução de 10% (v/v) do volume 

total a ser fermentado.  

A fermentação acontece em recipientes chamados de autoclaves, as autoclaves são 

tanques de aço inox com paredes reforçadas para aguentar pressão, as partes inferiores e 

superiores do tanque são arredondadas para minimizar possíveis rompimentos. As autoclaves 

possuem cintas de refrigeração para controle de temperatura durante a fermentação. 

Diariamente são analisados o teor alcoólico e a quantidade de açúcar para 

acompanhamento de fermentação. Quando o teor alcoólico atingir 6% (v/v), é fechada a 

autoclave e iniciada a tomada de espuma. De acordo com Rizzon et al. (2005), durante a tomada 

de espuma serão geradas cerca de 5 atm de pressão e mais 1,5% (v/v) de álcool, que acrescido 

dos 6% (v/v) gerados antes, resulta na graduação total do espumante de 7,5% (v/v). A 

quantidade mínima estabelecida na legislação para o moscatel é de três atmosferas de pressão, 
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porém o ideal é que o espumante atinja cinco atmosferas devido a futuras perdas durante o 

processo. 

Quando a pressão chegar a 5 atm, deve ser regulada a temperatura da autoclave para -1 

ºC. Conforme Rizzon et al. (2005), a participação desses dois fatores - alta pressão e 

temperatura baixa - representa um obstáculo para a fermentação com leveduras nativas. 

O residual de açúcar após a tomada de espuma deve ficar dentro do limite da legislação vigente. 

A portaria N.º 229 (MAPA, 1988) determina o mínimo de 20 g/L. 

Concluída a fermentação, novamente é realizada a clarificação e, após, a estabilização 

tartárica. Com tratamento a frio, o ácido tartárico é precipitado em forma de sal, tartarato de 

cálcio e bitartarato de potássio. É importante a realização de sua estabilização a frio, pois esses 

sais presentes no espumante prejudicam a qualidade visual do produto. São recomendados 

testes laboratoriais para assegurar que a estabilização a frio e a clarificação foram eficientes. Se 

os testes forem positivos, realiza-se a filtração e assim, o vinho base está pronto para a 

elaboração do espumante (RIZZON; ZANUZ; MANFREDINI, 1994). 

 

2.3.5 Filtração 

 

A filtração tem como finalidade retirar sólidos suspensos do meio filtrante, resultando 

em um espumante límpido. Outra finalidade da filtração é a estabilização microbiológica do 

espumante, retirando as leveduras que fermentaram o espumante.  

Com o objetivo de retirar as partículas mais grosseiras primeiramente é utilizado um 

filtro a terra que utiliza como elemento filtrante a perlita ou terra de diatomácea. Pode ser 

preciso mais de uma filtração a terra para a limpeza do mosto. Após são utilizados filtros à 

modulo lenticular com porosidade capaz de filtrações mais finas, dependendo da porosidade 

dos discos, que são fabricados em sistema de sanfona e montados dentro de uma cápsula 

metálica (GUERRA; BARNABÉ, 2005). Para afinamento são utilizadas placas de celulose 

chamadas de membranas esterilizantes, que promovem a estabilidade microbiológica do 

espumante (GIOVANINNI; MANFROI, 2009). 

A filtração e o envase de moscatel são feitos em condições isobáricas, para evitar a perda 

da pressão e do gás carbônico (SIMONAGGIO; LEHN, 2014). A filtração é o processo que 

antecede o envase. 

 

2.3.6 Envase 
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Durante o envase deve ser acompanhada a pressão constantemente nas garrafas através 

de um medidor de pressão, sendo que esta deve estar de acordo com a legislação atual, que 

exige mínimo de 2 atm de pressão a 10 ºC Protaria nº229 (MAPA, 1988). 

 

2.4 A PRODUÇÃO DO ESPUMANTE MOSCATEL NO CENÁRIO BRASILEIRO 

 

A indústria de bebidas é um ramo do setor alimentício e o consumo está diariamente 

presente em nossas vidas. As bebidas podem ser distintas em dois grupos principais, alcoólicas 

e não alcoólicas. Quando referimos às bebidas alcoólicas, abrimos um leque de variedades e 

dentre as mais vendidas no Brasil podemos citar em primeiro lugar, as cervejas e chopes, em 

segundo aguardentes e outros destilados e em terceiro os vinhos e espumantes como mostra 

quadro 03. 

 

Quadro 03 - Evolução das vendas (em milhares de litros) da indústria de bebidas alcoólicas do 

Brasil: 2006-2015. 

 

Fonte: IBGE 2016. Elaboração: Viana (2017). 

 

Além do crescimento da produção e da venda de cervejas e chopes, destaca-se também 

o crescimento do mercado nacional de vinhos, especialmente dos espumantes, cujo crescimento 

relativo da produção e venda foi maior do que o apresentado pelas cervejas e chopes (VIANA, 

2017).  

O quadro 04 aponta os dados do cadastro vitícola de 2006 a 2018. Em 10 anos, a 

comercialização de espumantes mais que dobrou, passando de 9,5 milhões de litros por ano 

para 19,5 milhões, de 2008 a 2018, respectivamente, apresentando um acréscimo de 105%. Para 

a categoria moscatéis, o aumento foi maior ainda, passando de 1,9 milhões de litros para 6,9 

milhões, de 2008 a 2018 respectivamente, apresentando um acréscimo de 263%. 
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Quadro 04 - Dados de comercialização de espumantes finos em empresas do Rio Grande do 

Sul - Brasil – 2006-2018. 

 

Fonte: Cadastro vinícola (2018). 

 

Pode-se verificar um aumento ainda mais significativo na comercialização dos 

moscatéis, 363% de aumento em 2018 se comparado a 2008, a figura 01 aponta melhor esse 

aumento. 

 

Figura 01 - Gráfico de comercialização de espumantes finos em empresas do Rio Grande do 

Sul - Brasil – 2006-2018. 

 

Fonte: Cadastro vinícola (2018). 
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Com o acréscimo das vendas de espumantes, pesquisas como de Conte et al,. (2018), já 

apresentam novos métodos de envase além do tradicional vidro, como latas de alumínio. Os 

resultados apontam respostas positivas principalmente relacionadas a melhor facilidade de 

transporte e manuseio. 

 

2.5 SUSTENTABILIDADE  

 

Para Székely e Knirsch (2005), a sustentabilidade se encontra relacionada à construção 

de uma sociedade com equilíbrio entre objetivos econômicos, sociais e ambientais. O 

crescimento do setor vinícola brasileiro tem imposto novos desafios que possibilitem associar 

a competitividade do negócio quanto a sua sustentabilidade. A obtenção de vinhos, sucos e 

espumantes seguros em sistemas sustentáveis de produção é uma iniciativa saudável para todos 

e fortemente alinhada com as exigências do mercado brasileiro e internacional (SILVEIRA et 

al., 2015).  

De acordo com Renton et al., (2002), uma vinícola sustentável é aquela que garante 

produtos que não agridem a saúde dos consumidores, fornece um lugar seguro e saudável para 

aquelas pessoas que trabalham na propriedade e forneça uma oportunidade de negócio 

economicamente viável. Empresas brasileiras do setor vinícola devem estar engajadas com as 

questões que envolvam o desenvolvimento sustentável, para que o setor vinícola nacional possa 

equiparar-se ao internacional em termos competitivos, consecutivamente produzir mais, 

empregar mais, degradar menos e obter custos competitivos. A empresa vinícola que não se 

adequar as necessidades do mercado e da sociedade como um todo poderá estar em 

desvantagem no cenário atual, principalmente ao se abordar a implementação das práticas 

sustentáveis, além disso, as ações referentes ao tema são referenciadas cada vez mais no 

mercado internacional (MATTIA; SCORTEGAGNA, 2018). 

O desafio profissional e a contemporaneidade requerem atualização constante, o que, 

por conseguinte, exige a compreensão desta temática que se atrela a temas como 

sustentabilidade, competitividade, vitivinicultura e enoturismo. Mesmo com este despertar 

acerca da consciência ambiental no país, muitas empresas ainda focam no lucro imediato, 

retraindo-se para questões ambientais e sociais. Adotar práticas de sustentabilidade implica uma 

proposta de relacionamento em longo prazo entre os seres humanos com o meio ambiente. Um 

sistema produtivo desenvolvido com base em princípios sustentáveis deve buscar a preservação 
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dos recursos naturais, criar e estimular as relações sociais, ao mesmo tempo em que conseguir 

gerar renda para a sua manutenção. Nesse sentido, existe uma forte interferência dos processos 

sustentáveis no fomento da competitividade do enoturismo (BARBOSA, 2019).  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida através de material bibliográfico, como livros, artigos e 

materiais disponíveis na internet, em formato de pesquisa qualitativa, bem como dados 

coletados diretamente com a indústria em estudo. 

Uma característica marcante da pesquisa qualitativa é seu caráter naturalístico, já que 

uma vez para estudar o fenômeno é necessário que o pesquisador entre em contato direto e 

prolongado com o ambiente no qual o fenômeno está inserido (MARTINS; THEÓPHILO, 

2007). 

A coleta dos dados processuais foi realizada durante o ano de 2020 e início de 2021. As 

informações coletadas visualmente, dos processos realizados foram relacionadas com os dados 

retirados da coleta documental, além de ser cruzadas com toda a literatura obtida na pesquisa, 

para que se pudesse analisar de maneira consistente, a fim de conseguir respostas às indagações, 

e procurar estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses formuladas 

de acordo com os resultados encontrados na pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2006). 

 Os equipamentos utilizados nas etapas de produção foram organizados com a descrição 

da função na indústria. Assim como, os parâmetros analíticos utilizados nas etapas foram 

descritos levando em consideração atender a instrução normativa em vigor durante a 

elaboração. 
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4 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A indústria vinícola desse estudo, está localizada na Serra Gaúcha, no município de 

Flores da Cunha, que fica a 150 km da Capital Porto Alegre e altitude de 700 a 800m acima do 

nível do mar. Em 1877, chegaram as primeiras famílias de imigrantes italianos, e com eles a 

tradição e conhecimento da produção de uvas e elaboração de vinhos. A denominação atual, 

Flores da Cunha, foi adotada em 1935, 11 anos depois da emancipação, em homenagem ao 

general e político que governava o Estado na época (IBGE, 2020). 

Desde 1994, Flores da Cunha ostenta o título de maior produtor de uvas e vinhos do 

País. Conforme os dados mais recentes disponíveis (Cadastro Vinícola do RS | Ibravin - 

SEAPPA/RS - Mapa), a produção local em 2017/2018 atingiu 101 milhões de quilos de uva e 

120 milhões de litros de vinho. O município possui em torno de 200 indústrias vinícolas, desde 

pequenas cantinas rurais a grandes empresas vinícolas (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FLORES DA CUNHA, 2020). 

A herança dos imigrantes, preservada nos casarios e no dialeto vêneto até os dias de 

hoje, na cidade e no interior, atribui ao município uma imagem acolhedora e familiar. Além do 

cenário, a farta gastronomia, os vinhos, as malhas e os móveis aconchegantes são pontos fortes 

para aquecer os turistas (IBGE, 2020). 

 

4.1 ANÁLISE DOS PROCESSOS NA VINÍCOLA EM ESTUDO 

 

 A vinícola adquire a matéria prima, uvas da variedade moscato, de produtores da região 

da Serra Gaúcha. A uva chega até a indústria transportada por caminhões, em caixas plásticas, 

contendo no máximo 20 kg cada. Assim que, os caminhões são pesados para obtenção do peso 

total (caminhão, caixas cheias) e após o descarregamento também são pesados (caminhão e 

caixas vazias) para encontrar o peso líquido (Equação 1): 

 

PL = PE - PS (1) 

 

 sendo PL o peso líquido em kg, PE o peso de entrada em kg e PS o peso de saída em kg. 

 Após pesados os caminhões são enviados até o setor de descarregamento conforme 

agendamento. Esta é uma etapa muito importante pois algumas partes do processo demandam 

tempo determinado e programado. As cargas são agendadas e organizadas de maneira que os 

produtores descarregassem as uvas de forma organizada e sem filas. 
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Esse processo é determinado para manutenção da qualidade sanitária das uvas, pois 

quanto maior tempo de espera, maior a oxidação da uva e maior possibilidade de fermentação 

acética. A acidez volátil do mosto, juntamente com os teores de ácido glicônico e de glicerol, 

são indicativos da qualidade sanitária da uva para vinificação. Concentrações baixas desses 

compostos indicam uva com menor ataque de podridão cinzenta da uva (MENEGUZZO et al., 

1999).  

 As caixas são colocadas manualmente por duas pessoas na esteira que conduz à 

desengaçadeira. A empresa contrata terceirizados para este procedimento, eles trabalham 

temporariamente durante o período da safra (janeiro a março) o qual demanda maior mão de 

obra.  

No fim da esteira as caixas viram ao contrário e os cachos caem no lagar da 

desengaçadeira-esmagadeira. Após esvaziadas, as caixas passam por um lavador que retira as 

sujeiras maiores. Para a lavagem existe um reservatório de aproximadamente 100 litros, e feita 

a recirculação desta água através de uma bomba. A água precisa ser trocada a cada ciclo da 

prensa (aproximadamente cada cinco caminhões). Esta água de descarte vai pelo ralo até a 

estação de tratamento de efluente da indústria.  

Para a retirada das caixas é necessária mais uma pessoa. Ao fim do descarregamento as 

caixas são colocadas de volta na carroceria do caminhão. Para controlar este processo e o 

funcionamento da desengaçadeira é colocado um funcionário da indústria. 

 Conforme as caixas são esvaziadas, as uvas caem na desengaçadeira. A desengaçadeira 

separa o engaço (toda a estrutura herbáceo-lenhosa do cacho, que inclui os pedicelos e ráquis), 

das bagas de uva através de um rolo circular furado que gira em alta rotação fazendo as bagas 

passarem pelos furos, saindo pela lateral. O engaço segue até o final do rolo e cai em um 

container, como é considerado resíduo, assim que o container é enchido, uma empresa 

contratada faz a coleta e destina corretamente o material para aterro sanitário. As bagas, que 

são separadas pelo rolo, escorrem para baixo e caem na esmagadeira (que consiste em dois rolos 

que esmagam a uva, desprendendo a casca da polpa). A mistura da casca, polpa e líquido 

chamamos de mosto. 

 Após o esmagamento das bagas é retirada uma amostra do mosto para análise do teor 

de açúcar pera análise refratométrica anotando o valor (em graus Babo), para posterior cálculo 

de preço pago ao fornecedor, quanto maior o teor de açúcar, maior o preço pago pela matéria-

prima. Depois do desengace e esmagamento é adicionada, junto ao mosto, enzima pectolítica 

para hidrólise da pectina da casca e maior extração de líquido. 
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 As uvas esmagadas são encaminhadas para a prensa pneumática com capacidade de 

10.000 kg. Após completar a quantidade desejada é iniciado o processo de prensagem que dura 

em torno de 3 horas. A prensagem é realizada em 4 etapas, sendo as pressões utilizadas de 0,2 

atm, 0,4 atm, 0,6 atm e 0,8 atm. Durante a prensagem, o mosto escorre para um recipiente 

inferior e é encaminhado a um tanque de armazenamento através de uma bomba helicoidal. Ao 

final resta apenas o bagaço (casca e sementes) seco dentro da prensa. O bagaço seco é despejado 

em um caminhão e uma empresa terceirizada é responsável pela destinação final deste resíduo. 

 O mosto resultante da prensagem é clarificado através do processo de flotação. A 

flotação caracterizada pelo envolvimento das fases sólida, líquida e gasosa, e consiste em 

separar misturas heterogêneas (MONTE, PERES 2010). Conforme Meireles (2013), a flotação 

tem por finalidade a adição de microbolhas de nitrogênio no meio para que os sólidos suspensos 

ao líquido se juntem ao nitrogênio formando uma espuma que arrasta impurezas para a 

superfície, essa espuma pode ser removida ou drenado o líquido limpo pela parte de baixo. 

 Após a flotação o mosto é encaminhado para outro tanque e regulada a temperatura para 

0ºC por 15 dias, para que ocorra a estabilização tartárica. Os cristais de tártaro decantam 

naturalmente com as temperaturas baixas. O processo provoca a insolubilização e a precipitação 

dos sais, principalmente o bitartarato de potássio. Após este processo, o mosto está pronto para 

iniciar o processo de fermentação. 

 Para iniciar os processos de fermentação é aumentada a temperatura do mosto para 17ºC 

(esta temperatura é controlada através de cintas de fermentação e permanece até o final da 

fermentação). Após é preparado o pé de cuba, que consiste em preparar uma parte do mosto 

(cerca de 10% - v/v) com leveduras (Saccharomyces cerevisiae) e nutrientes orgânicos e 

inorgânicos. As leveduras são hidratadas com água morna a 40 °C, na proporção de dez vezes 

o seu peso, de 30 em 30 min é dobrada a quantidade com mosto até completados os 10% (v/v) 

do total a ser fermentado. 

 A fermentação alcoólica é analisada diariamente através da densidade e do teor de 

açúcar do mosto, no laboratório da indústria. Quando o teor alcoólico chega a 6% (v/v) é 

fechada a válvula de escape da autoclave para aprisionar o gás carbônico com o intuito de 

adquirir pressão. Esse procedimento denomina-se tomada de espuma. Durante a tomada de 

espuma são geradas cerca de 5 atm de pressão e mais 1,5% (v/v) de álcool, que acrescido dos 

6% (v/v) gerados antes, resulta na graduação total do espumante de 7,5% (v/v). A quantidade 

mínima estabelecida na legislação para o moscatel é de 4 atm de pressão, porém o ideal é que 

o espumante atinja 5 atm devido a futuras perdas durante o processo (RIZZON et al., 2000). 
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Quando a produção do teor alcoólico e da pressão desejados foi atingida, é baixada a 

temperatura para - 0,5 ºC para a parada da fermentação e nova estabilização tartárica. 

 Após um mínimo de cinco dias são iniciados os processos de filtrações. Na filtração 

partículas sólidas são retidas por um material poroso, extraindo apenas o líquido com mais 

limpidez.  

 Os métodos de filtrações utilizados são: (i) duas filtrações a pressão, com terras 

diatomáceas de diferentes porosidades como meio filtrante; (i) filtração a módulo, constituído 

por módulos de celulose como meio filtrante que possuem capacidades de filtração de até 1 µm 

nominal. A filtração nominal ou cartucho com grau de filtração nominal é um produto ou 

processo em que a filtração de uma partícula é definida apenas pelo tamanho da partícula a ser 

separada. O valor é arbitrário, fixado de acordo com cada fabricante de filtro, e expressa a 

porcentagem de retenção em peso de um determinado tamanho de partículas, por exemplo: 

quando se diz que um filtro é de 10 micra nominal, as partículas retidas por este filtro são de 10 

micra, porém, uma porcentagem significativa abaixo e acima deste valor pode passar pelo filtro. 

Nos filtros nominais, considera-se uma eficiência de 90% a 98% na retenção desejada. Nos 

absolutos, a eficiência esperada é de, no mínimo, 99,9% (RUBIM, 2012). 

Terminadas as três primeiras filtrações, o espumante está pronto para ser engarrafado. 

Ao ser envasado o líquido ainda passa por mais uma etapa de filtração; neste caso, utilizando 

membranas, que são constituídas de cartuchos filtrantes de celulose com porosidade de 1 µm e 

0,45 µm. Esta etapa retém leveduras e bactérias, resultando em um líquido estéril que foi 

engarrafado em condições isobáricas, para evitar a perda de pressão. Corrige-se a pressão na 

autoclave ligando o agitador e soltando a pressão, por uma válvula, para 2,5 atm a 0 ºC para 

posterior envase.  

 Por fim, é acompanhado o processo de envase, verificando a pressão das garrafas na 

linha de produção no início do processo e periodicamente a cada cinco mil garrafas. Estando de 

acordo com a pressão desejada na garrafa, é autorizada a continuidade do envase. 

 

4.2 PARÂMETROS ANALÍTICOS 

 

Os parâmetros físico-químicos são padrões de identidade e qualidade de um 

determinado produto. Eles devem atender a instrução normativa em vigor durante a elaboração. 

A indústria em estudo também cria parâmetros internos para seguir padrões de qualidade e 

uniformidade entre lotes de mesmo produto, sempre respeitando as legislações. 
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São várias as metodologias de análise, a seguir serão apresentadas algumas análises para 

controlar determinados parâmetros: 

• Peso da uva na chegada à vinícola: 

 Esta é a primeira etapa, o caminhão com as uvas é pesado antes do descarregamento e 

após também. Pela diferença de peso é calculada a quantidade de uva recebida em kg. A 

indústria paga a uva aos produtores conforme a tabela de preço mínimo da uva, publicada 

anualmente no Diário Oficial da União. 

• Análise visual/sanitária das uvas: 

 Logo na chegada do caminhão ao local de descarregamento é analisada visualmente a 

carga das uvas (autenticidade da variedade, presença de podridões, quantidade de folhas, 

uniformidade da maturação, existência de água nas caixas, altura das fileiras, presença de lona 

atóxica cobrindo a carga, entre outras situações). Em caso de não conformidades pode ser 

suspendido o descarregamento da carga e/ou advertido o produtor das uvas sobre a situação. 

Em suspeita de acetificação, é feita análise de acidez volátil para se confirmar o estado do mosto 

e são adotadas as medidas necessárias. 

• Análise de grau de maturação das uvas: 

 Após a análise visual e sanitária é determinada a relação, em peso, entre açúcares e 

mosto, determinado pelo mostímetro BABO do mosto já passado pela esmagadeira. Grau 

BABO é a quantidade percentual de açúcares contida no mosto, em peso (MAPA, 1978). 

• Análise do resultado de flotação: 

Este processo de clarificação é analisado através de verificação visual, quando se 

percebe a limpeza do mosto na bomba de flotação é retirado o mosto pela parte de baixo do 

tanque. A retirada de mosto clarificado é feita até que se perceba borra através da mangueira, 

assim a borra é separada para outro tanque. 

• Análise pré-fermentação e correção do mosto: 

Após a flotação é analisado o mosto e corrigido para o próximo processo, a fermentação. 

Os parâmetros analisados são acidez total, acidez volátil, °Brix, pH, densidade, dióxido de 

enxofre livre e total e turbidez. 

• Análises de acompanhamento de fermentação: 

Durante esta etapa é feita análise do mosto diariamente para acompanhar a fermentação 

através de análise de álcool, densidade e extrato seco total. Esta etapa se estende até que seja 

ligado o frio e parada a fermentação. 
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• Análise pós-fermentação e possíveis correções: 

Após ser ligado o frio e aplicado bentonite para clarificar o mosto, é analisado o 

espumante para possíveis correções finais. Nesta etapa são analisados acidez total, acidez 

volátil, açúcar residual, densidade, dióxido de enxofre livre e total, estabilidade tartárica e 

proteica, estrato seco total, pH e teor alcoólico. 

• Análise de pressão da garrafa durante o envase: 

No início do envase é analisada a pressão interna das garrafas para certificar que esteja 

dentro dos parâmetros desejados. Durante o envase também é feita a análise, aproximadamente 

a cada 2 horas de produção. 

• Análise pós-envase: 

Durante o envase são retiradas amostras para análise microbiológica em laboratório. 

 A análise físico-química dos alimentos é uma forma de atender às normas internas e 

legislativas necessárias para o controle de qualidade do espumante. É importante entender os 

processos pelos quais passam as bebidas antes de chegarem às prateleiras, para enfim estarem 

prontos para consumo, desta maneira todas estas análises são necessárias antes da liberação 

para venda.  

 

4.3 EQUIPAMENTOS 

 

 Partindo do recebimento das uvas até o envase do espumante moscatel são necessários 

vários equipamentos e utensílios durante o processo de elaboração, cada um deles possui 

finalidade específica em cada etapa. A seguir serão apresentados os equipamentos utilizados 

(Quadro 05). 

 

Quadro 05 - Equipamentos utilizados. 

Nome Explicação 
Ilustração 

Caminhões 

para Transporte 

Caminhões utilizados 

para transporte das 

caixas com as uvas. 
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Balança Utilizada para pesagem 

dos caminhões e 

descobrir a quantidade de 

uva recebida. 

 

Caixas 

plásticas 35L 

Utilizadas para colheita e 

transporte de uvas do 

produtor até a vinícola. 

Material polietileno de 

alta densidade, permite 

fácil higienização e 

esterilização, pode ser 

fornecido com furos no 

fundo e ou nas cabeceiras 

para facilitar a limpeza. 

 

Esteira Usada para levar as 

caixas até a 

desengaçadeira. 

 

Desengaçadeira 

/ esmagadeira 

Utilizada para a 

separação do engaço e 

esmagamento das uvas. 
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Prensa 

Pneumática 

Utilizada para prensar o 

mosto da uva e extrair a 

maior quantidade de 

líquido possível. 

 

Flotador Utilizado para 

clarificação do mosto. 

 

Destilador 

alcoólico e 

balança para 

medição de 

teor alcoólico 

Utilizados para 

determinação de teor 

alcoólico, grau brix, 

extrato seco e densidade 

de líquidos. 

 

Tanques de 

armazenamento 

Utilizados para 

armazenamento de 

mosto. 
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Autoclaves Utilizada para 

fermentação de 

espumantes. 

 

Painel de 

controle de 

temperatura e 

pressão 

Este painel também está 

conectado ao motor 

agitador da autoclave. 

 

Manômetro das 

autoclaves 

Utilizado para medir a 

pressão interna do 

tanque. 

 

Filtro a terra Utilizado para filtrações 

grosseiras de líquidos. 
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Filtro a 

módulos 

Utilizado para filtrações 

de líquidos. 

 

Filtro de 

membrana 

Utilizados para filtração 

finais de líquidos. 

 

Bomba 

helicoidal para 

processos 

Utilizada para 

movimentação de mostos 

entre tanques de 

armazenamento. 

 

Mangueiras 

para mosto 

2,5pol 

Utilizadas para conduzir 

os líquidos de um ponto a 

outro conectadas em uma 

bomba. 

 



34 

 

Mangueiras 

para espumante 

2,5pol 

Utilizadas para conduzir 

os líquidos com pressão 

de um ponto a outro 

conectadas em uma 

bomba. 

 

 

 A enologia é uma atividade antiga, descoberta pelo homem, que transforma as frutas 

das videiras, as uvas, em uma bebida alcoólica. Atualmente os processos de elaboração 

apresentam equipamentos mais modernos que facilitam a qualidade e eficiência do trabalho. 

 

4.4 SUSTENTABILIDADE 

 

O termo sustentabilidade é norteado por três dimensões ou abordagens: a ambiental, que 

considera os aspectos relacionados aos recursos naturais e os impactos das ações das empresas 

sobre esses recursos; o econômico, que se refere ao desempenho econômico e financeiro da 

organização e o bem-estar social do indivíduo e da região onde está inserida; e o social, que 

visa à equidade de distribuição de renda e redução das desigualdades sociais (CALLADO, 

2010). 

A elaboração do espumante moscatel na vinícola mantém princípios de sustentabilidade. 

A matéria prima utilizada (uva moscato) é uma variedade de grande produtividade, 

necessitando de menor área plantada para uma boa produção, diminuindo desmatamentos e mão 

de obra utilizadas. 

Quando comparados aos vinhos de mesa, os espumantes moscatéis são menos alcoólicos 

e possuem alto teor de açúcares, sendo mais facilmente consumido pelo organismo. 

O vidro, que é o material do recipiente utilizado para envase dos espumantes é 100% 

reciclável. As garrafas próprias para espumante são reforçadas para aguentar pressões em testes 

de até 15atm, evitando desta forma que aconteçam explosões inesperadas, garantindo a 

segurança do consumidor. A própria pressão das garrafas também é um meio de conservação 

do produto, necessitando de baixas quantidades de antioxidantes se comparados aos vinhos no 

geral. 
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Atualmente as empresas do ramo enológico, possuem equipamentos modernos de 

envase, como despaletisadoras e robôs (semelhantes aos de linhas de montagem) diminuindo o 

esforço físico humano, necessitando cada vez menos pessoas para rodar uma linha de envase.  

Neste cenário de inovação das empresas com novos equipamentos, o crescimento 

aparece junto e pelo contrário do que se possa imaginar, ao invés dos homens serem substituídos 

pelas máquinas, na realidade com a inovação e crescimento da produtividade estas pessoas 

acabam sendo direcionadas para novas máquinas mais modernas, neste sentido todos ganham, 

as empresas por aumentar a produtividade e os funcionários por diminuírem os trabalhos braçais 

e esforços físicos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o trabalho percebeu-se que desde o recebimento das uvas moscato até seu 

envase, o espumante passa por diversas etapas de transformação, cada qual com sua devida 

importância para um produto final de qualidade. Para que acontecesse o envase foram passadas 

as etapas de: recebimento da uva, desengaçe e esmagamento, prensagem, clarificação, correção, 

fermentação, filtração, estabilização, análises de pré-envase.  

Nesse sentido, devem ser respeitados todos os procedimentos de operação padrão 

(POP’s) descritos neste trabalho para que não ocorram problemas durante sua elaboração e 

evitar surpresas posteriormente ao envase. Para evitar problemas futuros com reclamações de 

SAC é importante que sejam respeitados os parâmetros físico-químicos durante a preparação 

do espumante moscatel. Consumidores quando compram um produto que gostam, buscam que 

seja encontrada nas próximas compras homogeneidade de sabor.  

Diante disto é importante que os lotes tenham identidade e sigam padrões analíticos 

como: quantidade de açúcar, grau alcoólico, teor de acidez, pressão na garrafa entre outros 

fatores. Devem ser evitadas também quaisquer defeitos visíveis como precipitações por 

formação de cristais de tártaro indesejáveis e defeitos no rótulo das garrafas.  

Diante de um mundo moderno e em constante crescimento é importante a 

conscientização com o homem e a natureza, dito isto é necessário que se utilize materiais 

recicláveis como o vidro das garrafas e que as empresas busquem cada vez melhores máquinas 

que possam facilitar o trabalho fabril. 
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