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VINHOS 

• CONCEITO: 

 

 O vinho é uma bebida proveniente exclusivamente da 
fermentação alcoólica de uvas maduras  e frescas ou suco 
de uva fresca, ou ainda é um produto da transformação de 
matéria vegetal viva pelos microrganismos vivos 
(conforme a legislação). 
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Qual a diferença entre os vinhos? 

FINOS 

MESA 

COLONIAL 
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LEI No 10.970, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2004. 

"Art. 8º Os vinhos serão classificados: 
I – quanto à classe: 
a) de mesa; 
b) leve; 
c) fino; 
d) espumante; 
e) frisante; 
f) gaseificado; 
g) licoroso; 
h) composto; 
 
II – quanto à cor: 
a) tinto; 
b) rosado, rosé ou clarete; 
c) branco; 
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"Art. 9º  

§ 1 Vinho de mesa é o vinho com teor alcoólico de 8,6% (oito inteiros e seis décimos por cento) a 14% 

(catorze por cento) em volume, podendo conter até uma atmosfera de pressão a 20ºC (vinte graus 

Célsius). 

§ 2 Vinho fino é o vinho de teor alcoólico de 8,6% (oito inteiros e seis décimos por cento) a 14% 

(catorze por cento) em volume, elaborado mediante processos tecnológicos adequados que 

assegurem a otimização de suas características sensoriais e exclusivamente de variedades Vitis 

vinífera do grupo Nobres, a serem definidas em regulamento. 

§ 3 Vinho de mesa de viníferas é o vinho elaborado exclusivamente com uvas das variedades Vitis 

vinífera. 

§ 4 Vinho de mesa de americanas é o vinho elaborado com uvas do grupo das uvas americanas e/ou 

híbridas, podendo conter vinhos de variedades Vitis vinífera. 
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Onde entram os vinhos coloniais? 

elaborado mediante processos tecnológicos adequados que 
assegurem a otimização de suas características sensoriais  



20/03/2014  "Diário Oficial" da União, a lei estabelece que a bebida tipificada como "colonial" 

seja elaborada com no mínimo 70% de uvas colhidas no imóvel rural do próprio produtor, até o 

limite de 20 mil litros por ano. 

A produção deve ser vendida diretamente ao consumidor final, no local da produção, em 

estabelecimento mantido por associação ou cooperativa de produtores ou em feiras de 

agricultura familiar. 

Além disso, padronização e o envasilhamento devem ser feitos no imóvel rural do agricultor. A 

produção não poderá ser vendida para uma vinícola, e deve ser feita sob supervisão de 

responsável técnico habilitado. 

 



O rótulo da bebida produzida segundo essas regras deverá constar a denominação de "vinho 

produzido por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural", "vinho colonial" ou 

"produto colonial". 

O selo precisa ter o nome do agricultor ou empreendedor familiar rural e o endereço de onde 

foi produzido, entre outras especificações. 

A norma também determina que a fiscalização e a inspeção da produção será orientadora", 

em vez de punitiva. A punição deverá ocorrer apenas em caso de reincidência. Ou seja, o 

produtor for "réu primário", o fiscal deve apenas orientá-lo sobre como melhorar os 

procedimentos. 



VETO 

O trecho vetado do projeto previa a comercialização do vinho colonial "por meio de emissão 

de nota do talão de produtor rural". 

A presidente Dilma Rousseff justificou, na mensagem de veto ao Poder Legislativo, que o 

dispositivo poderia ser interpretado como desobrigação de emissão de nota fiscal, necessária 

na sistemática de arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 



Mesmas exigências de uma 
vinícola normal 

O que prejudicou o vinho colonial? 

Necessidade de emissão de 
nota fiscal CNPJ 



TRIPÉ DA QUALIDADE DOS VINHOS 

SOLO CLIMA HOMEM 



LABRUSCAS 

VINÍFERAS 









1151 Introduções de Variedades copa e porta-enxertos 

Viticultura 
Variedades 

Uvas para suco (Americanas) 

Bordô Concord Isabel Precoce e 

Isabel 

Rúbea Bailey 

Uvas para vinhos Finos 

Chardonnay Merlot Malbec Cabernet 

Sauvignon 

Sauvignon 

Blanc 

Tannat Poloske Couderc 13 Bailey Villenave 

CULTIVARES DE VIDEIRA LANÇADAS PELA E.E.VIDEIRA 

Uvas de Mesa  (Americanas) 

Vênus Niagara 

Branca 

Niagara 

Rosada 

Uvas de Mesa (Européias) 

Poloske 

Rubi 

Itália 
Redi 

Meire 

Brasil Itália 

VARIEDADES COM ELEVADA 
RESISTÊNCIA AO MÍLDIO 









O QUE INTERFERE NA QUALIDADE DE UM VINHO? 

MATÉRIA PRIMA INTERVENÇÕES TECNOLÓGICAS 



MATÉRIA PRIMA 

Uva sadia 

Princípio Básico da Qualidade 



 

Implantação do vinhedo em local apropriado (solo e clima) 

 
• Localização: 

• Terrenos expostos ao sol 
• Evitar área encharcada 
• Locais menos expostos à geadas 
• Evitar áreas de replantio (declínio) 

 
• Mudas: 

• Qualidade sanitária e fitotécnica 
 

• Solo: 
• Profundo, bem drenado e permeável 
• Solos muito argilosos não são recomendados (baixa aeração, asfixia radicular) 

 



 

Preparo e correção do solo 

• Escarificação/subsolagem profunda 
• Construção de camalhões 
• Análise do solo 
• Correção (calcário) e adubação de correção (P, K e B) 

Plantio em camalhão Plantio convencional 



 

Escolha das variedades (copa e porta-enxerto) 

 Uvas comuns: 

• Bordo (clones), Isabel, Concord, BRS Carmem, Violeta, Magna, Cora, Rúbea, Isabel precoce, Concord 

clone 30,  Moscato bailey, Buffalo, Yates, Niagara branca 

Uvas híbridas: 

• Villenave, Lorena, Moscato Embrapa 

Uvas vinas: 

• Antigas: T- Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Sirah, Pinot noir 

       B- : Chardonnay, Sauvignon blanc, Moscatos 

• Novas: T- Rebo, Sangiovese, Montepulciano, Ancelotta 

     B - Manzoni bianco, Vermentino, Verdicchio, Garganega, Fiano, Viogner 

 

 

Uvas resistentes: 

• Projeto Epagri, UFSC 



Escolha do sistema de condução 



 

Manejo fitossanitário eficiente 

 

 

Antracnose 

 

 

Mildio 

 

 

Podridões 

 



Manejo adequado das plantas (poda verde) 

1. Tutoramento dos ramos  

2. Desbrote 

3. Retirada de Feminelas 

4. Desponte 

5. Desfolha 

6. Raleio de cachos 



TELAS DE PROTEÇÃO 



CULTIVO PROTEGIDO 



PONTO DE COLHEITA 



o
BABO AÇÚCAR ÁLCOOL PROVÁVEL AÇÚCAR A ADICIONAR  

gramas / Litro  GL gramas / Litro  11 GL

10 98 5,4 100

10,5 103 5,7 85

11 111 6,2 86

11,5 118 6,6 79

12 124 6,9 74

12,5 132 7,3 67

13 140 7,8 58

13,5 144 8 54

14 151 8,4 47

14,5 157 8,7 41

15 164 9,1 34

15,5 171 9,5 27

16 178 9,9 20

16,5 186 10,3 13

17 194 10,8 4

17,5 199 11 0

18 207 11,5 0

18,5 213 11,8 0

19 220 12,2 0

19,5 227 12,6 0

20 235 13 0

20,5 242 13,4 0

21 250 13,9 0

21,5 256 14,2 0

22 263 14,6 0

TABELA  

GRAU  

BABO 



VINDIMA 

Denomina-se vindima a operação de 

colheita de uvas para vinificação 

A vindima ideal seria aquela em que se pudesse colher somente uvas 

maduras à medida que elas atingissem a maturação desejada 



Cada tipo de vinho, em função do clima, corresponde a um tipo particular de colheita. 

Ex. vinhos licorosos ficam na videira por mais tempo que os brancos secos, uvas para 

espumantes são colhidas com acidez mais elevada 

Colher as uvas em tempo seco e com cuidado para evitar que as bagas 

sejam danificadas, iniciando as atividades pré-fermentativas.  

Além disso é importante colher frutos maduros e sãos, que tenham 

atingido um perfeito equilíbrio entre os açúcares e os ácidos presentes. 



VINDIMA 





Transporte 
 

Importante fator de 

manutenção da 

qualidade da uva. 



Bigunchos 
 

Exemplo de 

má tecnologia 

de transporte. 



RESFRIAMENTO DA UVA 



Descuba 

Fermentação lenta 

Fermentação Maloláctica 

Trasfegas 

Maturação / Afinamento 

Padronização/Estabilização Fermentação Tumultuosa 

Filtração 

 Clarificação /Filtração 

Envase /Fechamento 

Rotulagem/ Expedição  

Vinho Tinto – Estruturado. 

Recepção da uva 

Desengace / Moagem 

Maceração 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

3 

2 

1 



Vinho Branco Aromático 

Recepção da uva 

Desengace 

Descuba 

1 

2 

4 

Fermentação lenta 7 

Fermentação Maloláctica 8 

Trasfegas 9 

Cortes / Padronização 11 

Maceração  a frio 3 

Fermentação Tumultuosa 6 Filtração 12 

Estabilização / Clarificação 10 

Envase/Fechamento 13 

Rotulagem / Expedição  14 

Debourbagem 5 



A obtenção do mosto 

Remoção do engaço 



Esmagamento e 
desengaçamento 

Tem por 
finalidade 

Provocar o rompimento das bagas por  
compressão ou por choque, sem esmagar as  

sementes e engaços 

o 
Permitir uma boa maceração dos líquidos e 

sólidos e em particular uma boa dissolução de 
corantes e de taninos da casca dilacerada 

Provocar uma intensa aeração para propiciar 
a multiplicação dos microrganismos 

Pode ser 
feita em: 

Esmagadeira de cilindros 

Esmagadeira centrífuga 
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Sulfitagem 
É uma prática importante e necessária à 
vinificação 

Vantagens 

Efeito 
antioxidante 

Efeito 
antioxidásico 

Efeito 
dissolvente 

Efeito 
antisséptico 

Efeito 
estimulante 

Efeito 
seletivo 

Constitui uma proteção entre o  
oxigênio do ar e o mosto 

Destrói a oxidase 

Facilita a dissolução da cor 
e dos polifenóis 

Exerce uma ação inibidora poli- 
valente sobre os microrg. 

Estimula o cresc. dos microrg. 
Ativa a transform. do açúcar 

Efeito desejavel sobre leveduras 
elípticas. inibe outras 
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A dose utilizada 
varia em função de 

alguns fatores: 

Grau de maturação  

Estado sanitário 

Temperatura 

Teor de açúcar 

Teor de acidez 

Como regra 
geral 

Uvas sadias de maturação média e acidez 
elevada = 3 a 5 g/hL 

Uvas sadias, bem maduras e acidez  
fraca= 5 a 10 g/hL 

Mosto de uvas com podridão = 10 a 15 g/hL 

Formas de 
uso 

Vapor gerado pela combustão do enxofre 
Anidrido sulfuroso puro, líquido 
Metabissulfito de potássio 
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Uva com 

pouco 

açúcar 

Adição 

Açúcar 

Mosto concentrado 

sacarose 
CHAPTALIZAÇÃO 

Ou suco de uva 

concentrado 

Neste caso deve-se considerar 

que a maioria dos constituin- 

tes da uva também serão  

concentrados 

Inclusive  aqueles 

que fornecem 

características 

indesejáveis 

Como a acidez 

A desacidificação também pode 

ser feita quimicamente com 

carbonato de cálcio ou tartarato 

neutro de potássio 

As vezes é necessário acidificar o mosto, quando este é deficiente 

em acidez. Nestes casos emprega-se o ácido tartárico ou cítrico 



Enzimas 

Existem enzimas para as mais diversas aplicações: 

Pectolíticas 

Aroma 

Extração cor e antocianinas 



As enzimas pectolíticas na 
vinificação em tinto 

A utilização de preparados enzimáticos de base pectolítica com atividade 

secundária de tipo celulásica permite a obtenção de um vinho com uma 

cor de maior intensidade; 

A massa que foi submetida à ação enzimática, resulta mais permeável, 

com conseqüente aumento do 

rendimento em vinho-gota. 

 



12 horas 1 dia 4 dias

Intensidade de cor

0

5

10

15

20

25

30

+ EnzimaTestemunha



Incidência do tratamento com enzimas pectolíticas em maceração, 
sobre a evolução pós-fermentativa da intensidade corante de vinhos 

Intensidade da cor

.... . + enzima 

       pectol ítica

 Testemunha

3

6

9

12

15

35 70 105 140 175 210 245 280 315 350

Di as após obtenção do mosto 



50 

O desenvolvimento 
dos microrganismos 

no mosto está 
condicionado à: 

Constituição do mosto 

temperatura 

aeração e outros 

Para selecionar os 
microrganismos é 
feita a sulfitagem 

A sulfitagem não  
elimina totalmente os 

microrganismos 

Possibilita a inoculação 
com leveduras seleciona- 

das, as quais dominam 
rapidamente as 

selvagens 

Ressalte-se 
que: 

As leveduras devem 
ser selecionadas 

As 
vantagens 

são: 
Fermentação mais rápida 
fermentação regular 
maior rendimento em álcool 
boa conservação do vinho 
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Remontagem e 
Refrigeração 

Quando a temperatura atinge 32 a 33° C 
recomenda-se refrigerar, principalmente 

quando a densidade ainda é 
elevada (1,040 a 1,060) 

A refrigeração pode ser feita por serpentinas 





Temperatura Brancos 

Fermentação Lenta    16 a 18 o C. 



Temperatura Tintos 

Fermentação Lenta    18 a 25 o C. 
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Acompanhamento 
da fermentação 

A medida que a fermentação evolui a quantidade 
de açúcar do mosto diminui, enquanto que o 

teor de álcool aumenta, com consequente 
diminuição da densidade 

São importantes  
parâmetros para 

controle da fermentação 

Deve-se 
observar 

Tomada da densidade ou teor de açúcar 

Tomada da temperatura 

densímetro 

refratômetro Com o mostímetro pode-se 
determinar a densidade e o  

teor alcoólico 

A temperatura da cuba não é homogênea. É mais 
elevada na parte superior (chapéu) 

Deve-se construir 
gráficos para 

controle 
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Prensagem de 
bagaços 

É UMA OPERAÇÃO QUE SE REALIZA EM 
BAGAÇOS NÃO FERMENTADOS (VINIFICAÇÃO 
EM BRANCO) OU FERMENTADO (VINIFICAÇÃO 
EM TINTO), MAS É SEMPRE NECESSÁRIA PARA 
MELHOR EXTRAÇÃO DOS COMPONENTES DA 
CASCA E PARA AUMENTAR O RENDIMENTO. 

Vinho de lágrima 

Vinho de prensa 

Prensagem moderada 

Prensagem enérgica 

Prensas: 
contínuas e 

descontínuas 
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ENCUBAGEM 

Consiste no enchimento das cubas (tanques) com uvas esmagadas e desengaçadas para 
fermentação. Nesta fase ocorrem: 

Transformação de grande parte 
dos açúcares em etanol 

Fermentação tumultuosa 

Aumento da temperatura  
do mosto 

Maceração da parte sólida 
do mosto 

Formação de chapéu de bagaço 
na parte superior da cuba 

Formação de uma 
“camada porosa” na 
superfície da cuba 

- Inocuidade toxicológica 

- quimicamente inertes 

- vedantes e aderentes 

- resistentes ao choque 

- Superfície plana e lisa 

- resistentes a desinfetantes 



TANQUES DE INOX 



PIPAS DE MADEIRA 



TANQUE DE FERRO 



TANQUE POLIPROPILENO 



GARRAFÕES DE VIDRO 



DESCUBA 

Sem  

contato 

 com as  

cascas 

1 dia 

 de 

 contato  

com as  

cascas 

3 dias 

 de 

 contato  

com as  

cascas 

5 dias 

 de 

 contato  

com as  

cascas 

7 dias 

 de 

 contato  

com as  

cascas 
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Colagem 

O vinho para apresentar limpidez precisa ser clarificado, através 
de uma colagem e consequente filtração (nem sempre) 

Consiste na adição ao vinho de produtos  
clarificantes, capazes de coagular e formar 

flocos. Os flocos ao sedimentarem arrastam 
as partículas que provocam turbidez e  

clarificam o vinho 

Colas 

Origem 
protéica 

As colas reagem inicialmente com polifenóis e leucoantocianinas (taninos) 
coagulando-os e insolubilizando-os. 

Formam flocos 
e arrastam as 

impurezas 

Fatores que 
interferem 

Quantidade e natureza da cola 

Temperatura 

Teor de tanino do vinho a tratar 

O vinho deve estar em repouso 

Ensaios 
prévios 



Retém as borras (para melhorar a limpidez, o gosto e o aroma); 
 

Retém as substâncias coloidais (proteínas, gomas, mucilagem, 

colóides minerais, taninos e matéria colorante instável); 
 

Reduz a carga bacteriana total do vinho. 

A filtração 



Dimensão das partículas componentes da 
turbidez 

precipitados 

cristalizados, 

fibras, terras 

Microrganismos 

Substâncias 
coloidais 

D
im

e
n

s
õ

e
s
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r
e

s
c

e
n

t
e

s
 

Comprimibilidade e poder de colmatação crescente 



Os sistemas de filtração  

Filtração de superfície 

Filtração de profundidade 

Filtração por adsorção 



Estabilizações  

Tartárica 

Proteica 



DEFEITOS MAIS COMUNS 
 

•Turbidez; 

•Acetificação; 

•Depósito; 



Parceiros 

FUNDOVITIS-SC 

Câmara Setorial da  

uva e do Vinho de 

Santa Catarina 



OBRIGADO PELA ATENÇÃO ! 

caliari@epagri.sc.gov.br 
049-3533 5611 

mailto:caliari@epagri.sc.gov.br

