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A elaboração de vinho é uma realidade em grande parte das propriedades
vitícolas do Rio Grande do Sul, constituindo-se, muitas vezes, num negócio ren-
tável na formação da renda familiar. A Embrapa, num trabalho conjunto com
a EmaterjRS,tem constatado que muitos desses vinhos da colônia apresentarr
defeitos de elaboração. A falta de cuidados com equipamentos e recipientes
e a auséncia de controle na fermentação resultam em um produto com pou-
ca estabilidade biológica, sujeito a alterações. O treinamento teórico-prático,
através de palestras e demonstrações de método sobre técnicas simples de
vinificação, tem sido um método difusionista eficiente de inovações tecnológi-
caso As palestras versam sobre cultivares de videira e seu aproveitamento, hi-
giene na cantina, limpeza e parafinação de pipas de madeira, determinação
do teor de açúcar do mosto, emprego do metabissulfito de potássio, correção
com açúcar, controle da temperatura de fermentação, trasfegas, atestos e
utilização de bentonita. As demonstrações de método contemplam a limpeza
dos vasilhames de madeira e equipamentos, determinação do grau do mosto
com mostímetro Babo, determinação e correção do mosto com açúcar cristal,
controle da temperatura de fermentação, tempo de maceração e atestos. Os
produtores treinados elaboram, então, os vinhos em suas propriedades e, dois
meses depois, enviam amostras do produto para avaliação na Embrapa, pro-
piciando a recomendação de orientação para o aprimoramento qualitativo
dos vinhos elaboradOS. Em 1994 e 1995 foi atendida a demanda de 11 institui-
ções e, como resultado, foram realizados 30 treinamentos para 1.128 produto-
res, extensronístos e estudantes do Rio Grande do Sul e Paraná. Como reforço
ao processo de transferéncia e adoção das tecnologias, os treinandos recebe-
ram um manual técnico e as recomendações corretivas das 2.050 análises dos
vinhos elaborados pelos 294 produtores que adotaram, parcial ou totalmente,
d tecnologia repassada.
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