
Resumo:
O vinho possui uma longa história que remonta a aproximadamente 6000 anos a. C. É uma bebida de matriz
complexa, com um alto teor alcoólico e uma imensa quantidade de compostos voláteis, que podem conferir
propriedades sensoriais únicas à bebida. Por ser proveniente de um produto natural e produzido através de um
processo bioquímico e enzimático, a fermentação alcoólica, a produção dos vinhos requer a adição de aditivos e
conservantes que além de terem como objetivo parar a fermentação e prolongar a vida útil do produto, visam
preservar as características sensoriais da bebida. O ácido sórbico é um dos aditivos voláteis mais amplamente
utilizados na produção de vinhos, pois possui baixo custo associado, interrompe a fermentação com eficiência e
não altera as características organolépticas dos vinhos. Porém, a adição de ácido sórbico é limitada por lei a uma
concentração de 200 mg.L-1 e a sua identificação é bastante desafiadora uma vez que esse composto se encontra
normalmente em baixas concentrações e em uma matriz altamente complexa. A Microextração em Fase Sólida
por Headspace (HS-SPME) surge como uma técnica de baixo custo, sensível e de fácil operacionalização que
objetiva a extração e a pré concentração de compostos voláteis. Essa técnica pode ser empregada na análise de
ácido sórbico, a depender do desenvolvimento e da otimização de seus parâmetros operacionais, podendo citar:
tempo de extração, temperatura de extração e volume de amostra. A partir desta problemática, o objetivo do
trabalho foi desenvolver e otimizar a metodologia analítica por HS-SPME para análise por cromatografia a gás
acoplada a espectrômetro de massas (GC-MS) do ácido sórbico e dos compostos voláteis possivelmente
presentes nos vinhos. As condições operacionais para o HS-SPME foram estabelecidas e comparadas
possibilitando uma abordagem estatística sobre os resultados obtidos. Na comparação entre as áreas dos picos
determinados em relação às variáveis independentes, foi possível determinar que não há significância dos fatores
analisados na resposta analítica.
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