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Abstract. Brazilian sparkling wines are a phenomenon that presented growth of up to 250% in 

commercialization. This work aimed to evaluate sparkling wines made from grapes from Serra Gaucha 

(Chardonnay and Pinot Noir), and Campaign Gaucha (Chardonnay). The experimental design consisted of 12 

treatments with different proportion of cuts between varieties. The sparkling wines were elaborated by the 

traditional method and remained maturing 15 months in bottle. Subsequently, physicochemical and sensory 

evaluations were performed. The basic physicochemical parameters were analyzed by Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy (FTIR), the sensory evaluation was performed by quantitative descriptive analysis 

(ADQ), by a group of 15 trained evaluators. From the results it should be noted that the alcohol content of 

wines was between 9.3% vol. and 10.8% vol., and the treatments with the highest proportion of Chardonnay 

Campaign Gaúcha had the highest values, which may be related to the characteristics of the region that allow 

greater accumulation of sugar in grapes. Also the total acidity and the pH presented variable behaviors 

according to the treatment, which was already expected by the difference of climatic characteristics between 

the two regions. The pH ranged from 2.8 to 3.2, all treatments showed adequate values for sparkling 

production, the lowest values, however, are those with predominance of Pinot Noir cultivar, the same trend was 

observed in the total acidity. These results are present in the sensory evaluation, where in the acidity parameter 

the treatment with Pinot Noir predominance differed from the others with higher values. In terms of aroma 

intensity, aroma quality, creaminess and persistence the treatments showed no differences. Of the aromatic 

descriptors pointed by the evaluators, the fruity notes were the most cited, highlighting the treatments that 

contained grapes from both regions, where the evaluators pointed to greater complexity. 

1 Introdução 

A produção de espumantes no Brasil é uma das que mais 

vem crescendo no mundo, tendo um crescimento de 

248% dos anos de 2003 a 2013 segundo o Instituto 

Brasileiro do Vinho [1]. Além do crescimento do 

consumo de espumantes, é possível observar que nas 

últimas décadas a viticultura nacional acompanhou o 

crescimento [2], ademais, podemos observar o fenômeno 

do surgimento de novas regiões produtoras de uvas finas 

[3]. Os diferentes solos e condições climáticas de cada 

região brasileira é o que possibilita um grande potencial 

de obtenção de produtos com características variadas, que 

consequentemente agradam a diversos tipos de 

consumidores [3]. 

Pode-se presumir que através da diversificada produção 

vitícola brasileira é que se encontram os elementos 

buscados em um vinho espumante: a fineza, o equilíbrio, 

a sutileza [4]. Também pode-se dizer que um dos 

objetivos dos produtores é encontrar maior complexidade 

nos produtos. O termo complexidade é amplamente 

utilizado na análise sensorial de vinhos, normalmente 

associado com uma característica olfativa rica e intensa, 

com número abundante de compostos voláteis aromáticos 

perceptíveis ao olfato humano [5]. 

Além da origem geográfica da produção vitícola, outro 

fator que tem inegável impacto nas características 

sensoriais já mencionadas, no caso dos espumantes, são 

as variedades de uva escolhidas para a vinificação. 

Tradicionalmente a uva Chardonnay é empregada na 

vinificação de vinhos base espumante na região de 

Champagne, na França, berço da produção de espumantes 

pelo método tradicional. É uma uva com potencial de 

produção desde vinhos mais encorpados e estruturados, 

até vinhos mais leves e frutados, de acordo com a técnica 

de produção empregada [6]. 

A outra variedade amplamente utilizada na 

espumantização, principalmente em cortes com a 

Chardonnay, é a uva Pinot Noir. Uva tinta que, quando 

vinificada em branco contribui com estrutura e 

complexidade aos vinhos espumantes [6]. 

Com este complexo panorama em vista, este trabalho 

teve como objetivo avaliar aspectos físico-químicos e 



 

sensoriais de espumantes elaborados sob idêntica 

condição de produção, espumantes com uvas Chardonnay 

e Pinot Noir da Serra Gaúcha, tradicional produtora de 

vinhos espumantes brasileiros, e uvas Chardonnay da 

Campanha Gaúcha, região de recente implementação da 

viticultura, elaborados isoladamente ou em cortes. 

2 Materiais e Métodos 

O processo de elaboração de todos os vinhos bases 

ocorreu na Vinícola Experimental da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA) – Campus Dom 

Pedrito, seguindo o procedimento padrão de vinificação 

da mesma, aplicado de igual forma em todos os vinhos, 

sendo ele: Recebimento da Uva; Resfriamento da Uva; 

Desengace; Sulfitagem; Prensagem; Débourbage; 

Fermentação Alcoólica; Fermentação Malolática; Cortes 

segundo o delineamento experimental. 

A Fermentação Alcoólica ocorreu em recipientes aço 

inox com controle de temperatura automatizado, e foi 

conduzida a uma temperatura de 15 ºC, para o início 

dessa etapa foram adicionadas 20 g.hL-1 de leveduras 

selecionadas, da marca comercial AWRI796®, além da 

mesma dosagem do composto a base nutrientes, da marca 

Gesferm®. Depois de 15 dias ocorreu o fim da 

fermentação alcoólica, sendo em seguida feita uma 

trasfega. A Fermentação Malolática ocorreu 

naturalmente, com as bactérias lácticas já presentes no 

vinho, a mesma teve duração de 60 dias e ocorreu em 

temperatura ambiente. Após a Fermentação Malolática, 

os vinhos foram filtrados com filtro à terra, usando 

diatomita e em seguida, foram feitos os cortes com os 

vinhos base, a partir deste momento foram estabelecidos 

13 diferentes tratamentos. O delineamento experimental 

consistiu de 13 tratamentos, ou seja, 13 cortes de 

diferentes proporções entre as diferentes uvas e diferentes 

regiões de produção, conforme está explícito na tabela 1. 

 

Tabela 1. Delineamento Experimental 

Tratamento Proporção dos Cortes 

T1 100% Pinot Noir (BG)* 

T2 100% Chardonnay (BG) 

T3 100% Chardonnay (DP)** 

T4 33,3% Pinot Noir (BG) 66,7% Chardonnay 

(DP) 

T5 33,3% Pinot Noir (DP) 66,7% Chardonnay 

(DP) 

T6 66,7% Chardonnay (BG) 33,3% Chardonnay 

(DP) 

T7 33,3% Pinot Noir (BG) 66,7% Chardonnay 

(BG) 

T8 66,7% Pinot Noir (BG) 33,3% Chardonnay 

(BG) 

T9 66,7% Pinot Noir (BG) 33,3% Chardonnay 

(DP) 

T10 33,3% Pinot Noir (BG) 33,3% Chardonnay 

(BG) 33,3% Chardonnay (DP) 

T11 50% Pinot Noir (BG) Chardonnay 50% (BG) 

T12 50% Pinot Noir (BG) 50% Chardonay (DP) 

*BG (Bento Gonçalves, município da Serra Gaúcha) 

**DP (Dom Pedrito, município da Campanha Gaúcha) 

Após os cortes, foi adicionado o licor de tiragem, que 

continha além do vinho base uma quantia de 24 g.L
-1

 de 

sacarose, além de leveduras selecionadas do gênero 

Saccharomyces cer bayanus, da marca comercial 

Maurivin pdm® em uma dosagem de 20g.hL
-1

. Também 

foram adicionados ativante Actimax 20g.hL
-1

 e 

clarificante a base de bentonite 3g.hL
-1

. Na sequência os 

espumantes foram envasados e foi colocado um opérculo 

e uma tampa corona em cada garrafa. Então os vinhos 

foram encaminhados para a segunda fermentação e 

posterior maturação na garrafa. 

A maturação sobre borras teve uma duração de 15 meses, 

neste período as garrafas permaneceram resguardadas da 

luz, para que não houvesse degradação da coloração. 

Após esta maturação os espumantes foram levados a um 

pupitre por 60 dias, onde diariamente foi feita a 

remouage, girando a garrafa um quarto por dia, no 

sentido horário para a que houvesse o acumulo das borras 

no pescoço da garrafa. 

O dergorgement foi feito na vinícola Guatambu, em Dom 

Pedrito – RS, na sequência, foi adicionado o licor de 

expedição, enquadrando os espumantes na categoria 

Brut,até 15g.L
-1

 de açúcar residual conforme legislação 

brasileira vigente, então foi arrolhado e colocada a 

capsula. Logo após estas operações os espumantes foram 

levados de volta à UNIPAMPA e armazenados em caixas 

de plástico, em um ambiente sem contato com a luz. 

As análises sensoriais e físico-químicas foram realizadas 

30 dias após o Degorgement do espumante, a mesma 

ocorreu na Vinícola Experimental da UNIPAMPA – 

Campus Dom Pedrito, contando com a presença de 15 

degustadores com no mínimo quatro anos de experiência. 

A temperatura ambiente no momento da degustação 

estava em torno de 20ºC e todas as amostras foram 

servidas em temperaturas em torno de 8ºC. As taças 

utilizadas na degustação eram padrão ISO, e foram 

servidos cerca 50ml de cada amostra, as garrafas foram 

codificadas com números aleatórios, além disso a ordem 

do serviço dos vinhos foi randomizada.  

Antes de servidos os espumantes, foi retirado uma 

amostra de 50ml dos mesmo, em tubos falcon, para 

posteriormente serem feitas analises físico-químicas no 

Winescan®, que consiste na espectroscopia vibracional 

de infra-vermelho, que é usada para obter o espectro de 

absorção, representado por 1060 comprimentos de onda. 

Foram analisadas as seguinte variáveis: Álcool; pH; 

Açúcares residuais; Acidez Total e Ácido glucônico. 

O teste sensorial aplicado foi o de Análise Descritiva 

Quantitativa, em escala de intensidade de 9 pontos. Na 

parte visual, foi analisada a tonalidade da cor, quanto aos 

aromas foram avaliadas a intensidade e a qualidade, além 

dos três principais descritores aromáticos, já na parte 

gustativa, a avaliação foi feita quanto a cremosidade, 

acidez, persistência e qualidade. Por fim, após a avaliação 

das características em separado, foi feita uma apreciação 

global do vinho, com notas de 60 a 100 pontos. 
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3 Resultados e Discussões  

 

Em relação aos resultados a tabela 2 nos traz os dados da 

análise físico-química. 

 

Tabela 2. Análise Físico-química dos espumantes 

 
 Álcool 

(%v/v) 

Açúcar 

Residual 

(g.L-1) 

pH Acidez 

Total 

(mEq.L-1) 

Ácido 

Glucônico 

(g.L-1) 

T1 9,7 13,9 3,04 95,3 2,34 

T2 10,66 11,9 3,13 88 0,67 

T3 10,83 14,5 3,2 78,3 2,05 

T4 10,44 13,7 3,16 86,7 1,88 

T5 10,42 15 3,16 85,3 2,67 

T6 10,57 12 3,16 88 0,56 

T7 9,96 15,4 3,02 88,7 3,82 

T8 9,3 15,5 2,98 92 4,99 

T9 9,96 14,5 3,06 94,7 3,05 

T10 10,64 12,2 3,16 88,3 0,89 

T11 10,06 15,2 3,08 89,3 3,34 

T12 10,13 14 3,1 87,3 2,81 

 

Analisando os resultados, ainda que sem diferenças 

estatísticas, podemos presumir que tivemos uma maior 

concentração de açúcar na cultivar Chardonnay da região 

da Campanha Gaúcha, pois os vinhos que tem 

predominância desta obtiveram os maiores volumes 

alcoólicos. Em relação ao pH e à acidez total se percebe 

que todos os tratamentos se mostraram dentro dos 

padrões de qualidade do produto. Os valores de ácido 

glucônico se mostraram altos em alguns tratamentos, o 

que pode ser um parâmetro da sanidade das uvas 

utilizadas no experimento. 

 

Em relação à análise sensorial é possível observar os 

resultados nas tabelas 3A e 3B a seguir. 

Tabela 3A. Resultado da Análise Sensorial 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Tonalidade 6,5ª 4,6ab 4,8ab 6a 5a 4,1b 5,5ab 

Intensidade 

Aromática 

6,5ª 6,1a 6,8a 6,5a 5,9a 6,1a 6,4a 

Qualidade 

Aromática 

6,5ª 6,9a 7,3a 7,1a 6,3a 7,3a 6,9a 

Cremosidade 6,1ª 6,5a 5,5a 6a 5,8a 5,7a 6,7ª 

Acidez 6,9ab 6,3ab 6,3ab 6,4ab 5,6b 6,4ab 6,7ab 

Persistência 6,9ª 6,4a 6,8a 6,5a 5,7a 6,4ª 6,7a 

Qualidade 

Gustativa 

7,3ª 7,1a 7,1a 7,4a 6,5a 7,2a 7,4a 

Os resultados seguidos pela mesma letra não se diferenciam estatisticamente, pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 3B. Resultado da Análise Sensorial 
 T8 T9 T10 T11 T12 

Tonalidade 6,4a 6,4a 5,7ab 5,9ab 4,8ab 

Intensidade 

Aromática 

6,5a 7,1a 6,5a 6,8a 6,4a 

Qualidade 

Aromática 

7,2a 7,4a 7,5a 7,2a 6,8a 

Cremosidade 6,4a 6,2a 6,5a 6,7a 6,6a 

Acidez 7,3a 6,8ab 6,5ab 6,9ab 6,5ab 

Persistência 6,9a 7,1a 6,8a 6,8a 6,5a 

Qualidade 

Gustativa 

7,2a 7,6a 7,4a 7,4a 6,9a 

Os resultados seguidos pela mesma letra não se diferenciam estatisticamente, pelo teste 

de tukey a 5% de probabilidade.
 

Os resultados da análise sensorial foram submetidos a 

análise de variância (ANOVA), posteriormente ao teste 

de Tukey, com 5% de probabilidade, através do software 

Assistat 7.7 ®. 

Como observamos nas tabelas 3A e 3B os tratamentos 1, 

4, 8 e 9 (T1, T4, T8 e T9) receberam notas mais altas em 

tonalidade, uma tonalidade mais intensa, e apenas o 

tratamento 6 (T6) se diferenciou estatisticamente destes, 

representando menor intensidade na tonalidade. Os 

tratamentos 2, 3, 5, 7, 10, 11 e 12 (T2, T3, T5, T7, T10, 

T11 e T12) receberam notas intermediarias em relação 

aos demais, não se mostrando diferente estatisticamente 

nem de valores a nem de b. Isso pode ser influência dos 

cortes com a presença da Pinot Noir, pois estava presente 

em todos os tratamentos com maior tonalidade de cor, já 

o vinho que se destacou com a menor tonalidade, era 

composto apenas por vinhos base Chardonnay. Outro 

interessante ponto é que todos os vinhos espumantes que 

receberam notas intermediarias tem a presença de ambas 

as variedades.  

Na análise olfativa, podemos notar poucas diferenças 

tanto na intensidade quanto em qualidade, porém no 

critério intensidade o T2, T6 e T5 com notas pouco 

inferiores aos demais, especialmente o T5, onde vemos a 

única nota abaixo de seis, já na qualidade apenas dois 

tratamentos destoam um pouco dos demais, sendo eles o 

T1 e o T5 e novamente o T5 tem a menor nota. Entende-

se como normal quanto à qualidade aromática, que está 

relacionada com a complexidade que o T1, tenha uma 

nota inferior aos demais, levando em consideração que é 

o único dos vinhos que não conta com a presença da 

Chardonnay, que é uma cultivar que produz vinhos com 

alta concentração de ésteres aromáticos provenientes da 

fermentação. Muito embora não haja diferença estatística 

entre as notas. 

Na análise gustativa, assim como na olfativa podemos 

notar pouca diferenciação entre as notas, porém 

houveram algumas exceções. Na cremosidade, foi onde 

as notas mais se assemelharam, não demonstrando 

diferenças estatísticas, tanto negativas quanto positivas. 

Quanto à acidez, podemos apontar destaque no T8 sendo 

a maior acidez encontrada, o que deve estar relacionado a 

todos apresentarem 100% de sua composição proveniente 

de uvas da Serra Gaúcha. Em contraponto temos a menor 

nota na acidez no tratamento 5, onde todas as uvas são 

provenientes da região da Campanha. Com isto podemos 

relacionar diretamente a acidez com o clima de cada uma 

das regiões, principalmente na maior luminosidade que 

há na campanha, que resulta em um maior acúmulo de 

açúcares e consequentemente maior degradação da 

acidez. 

Em persistência os maiores destaques foram para o T9, 

T1 e T8, que obtiveram as melhores notas, o que se pode 

considerar normal, tendo em vista que os três tratamentos 

tem predominância de Pinot Noir, que naturalmente 

elabora espumantes mais encorpados. Os tratamentos 

com as menores notas foram o 2, 6 e 5, onde 

possivelmente a justificativa seja o contrário das maiores 

notas, pois todos estes tratamentos tem predominância da 

cultivar Chardonnay. Porém assim como a maioria dos 



 

resultados em boca, estatisticamente os resultados não 

mostraram nenhuma diferença entre si. 

No aspecto de qualidade em boca, temos um dado 

curioso, pois a maior nota fica para o T3, este que é 100% 

elaborado a partir da cultivar Chardonnay. Já os 

espumantes com menor pontuação neste critério foram o 

T12, e T5, todos com a presença da Pinot Noir. Logo, 

estes resultados nos mostram que não basta apenas 

adicionar aos cortes vinhos desta variedade para melhorar 

a qualidade dos espumantes em boca, deve-se ficar 

atendo às proporções utilizadas nos cortes.  

Por fim a avaliação global (Figura 1) nos mostra o que já 

era esperado analisando separadamente os parâmetros, o 

T5 teve as menores notas em quase todos os critérios e 

consequentemente obteve a menor nota na avaliação 

global. Os grandes destaques foram o T9, T3, T7 e T11, 

que mostraram as melhores avaliações. Também é 

importante ressaltar que pelos parâmetros de concursos 

internacionais, onde os vinhos com pontuação entre 84 e 

87 ponto receberiam medalha de prata, apenas o 

tratamento 5 não se encaixaria neste padrão. 

Figura 1. Avaliação Global dos espumantes 

 
 

Além das avaliações dos critérios estabelecidos com nota, 

houve um espaço na ficha de avaliação, onde foram 

citados os descritores aromáticos mais marcantes, 

apresentados agora na tabela 4.  

Tabela 4. Descritores aromáticos dos espumantes 
 Descritor 

Armático Muito 

Intenso 

Descritor 

Aromático Intenso 

Descritor 

Aromático 

Pouco 

Intenso 

T1 Cítrico 3x Frutas Brancas 3x Cozido 2x 

T2 Frutas Brancas 4x Cítrico 3x Fechado 3x 

T3 Frutas tropicais 5x Frutas Brancas 4x Cítrico 2x 

T4 Frutas Brancas 4x Pão Tostado 2x Cítrico 2x 

T5 Pão tostado 5x Floral 2x Fechado 3x 

T6 Frutas Tropicais 

7x 

Frutas Brancas 3x Fechado 3x 

T7 Floral 3x Frutas brancas 5x Maçã 4x 

T8 Pão tostado 2x Frutado 5x  Abacaxi 3x 

T9 Cítrico 3x Abacaxi 2x Leveduras 

3x 

T10 Frutas Brancas 4x Abacaxi 3x Cítrico 4x 

T11 Maçã 4x Abacaxi 3x Floral 2x 

T12 Frutas Tropicais 

6x 

Pão Tostado 2x Fechado 4x 

T13 Pão Tostado 3x Abacaxi 3x Cítrico 2x 

 

Podemos notar a grande presença dos aromas frutados, 

principalmente o abacaxi que é característico da 

variedade Chardonnay. Também podemos ver em vários 

tratamentos o aroma de pão tostado, este que é muito 

buscado nos vinhos espumantes, pois é um aroma típico 

do método Champenoise. Como já era esperado os 

principais descritores citados foram frutados, entre eles 

frutas cítricas, tropicais e de polpa branca, mais 

especificamente podemos ver a presença dos descritores 

abacaxi e maçã, todas notas habitualmente correlacionada 

com ésteres fermentativos [8]. Mas é relevante constatar 

que em alguns tratamentos tivemos a presença de aromas 

de pão tostado, resultado da maturação sobre borras em 

garrafas, do método tradicional [9]. Um aspecto que 

podemos destacar nesta tabela é a complexidade 

aromática do T9, mostrando o porquê de algumas das 

melhores notas durante a análise sensorial nos parâmetros 

de qualidade de aromas. 

4 Conclusão 

Pode-se concluir que: 

1. Diferentes cortes com as variedades provenientes de 

duas regiões produtoras distintas não impactam 

significativamente os valores de álcool e acidez nas 

análises físico-químicas. 

2. Sensorialmente, entretanto, as diferenças são 

perceptíveis principalmente nos parâmetros gustativos de 

acidez e estrutura. 

3. É positivo para a indústria vinícola nacional ter opções 

de produção distintas para alcançar maior complexidade 

nos produtos. 

4. É necessário que haja novos ensaios para aprofundar o 

conhecimento e resultados encontrados, haja vista que 

uma única safra não fornece dados suficientes para uma 

correta avaliação da influência da região produtora e das 

variedades no resultado final dos produtos. 
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