
APRENDA A DESCREVER UM
VINHO, EM APENAS 

5 MINUTOS



Você já se sentiu intimidado(a) na

hora de descrever um vinho? Já ficou

perdido(a) ao ouvir pessoas falando

sobre taninos e acidez? 

Então esse conteúdo é ideal para

tornar suas experiências mais

seguras e prazerosas daqui em

diante. Você não precisa ser um

sommelier para saber descrever um

bom vinho, vamos te contar como!



O MUNDO DOS VINHOS

O universo dos vinhos é muito amplo e existem muitos fatores que determinam o visual, os

aromas e os sabores encontrados em cada rótulo da bebida. Experimente, descubra e

acima de tudo, não tenha preconceitos!

A produção de vinhos pode variar muito de acordo com as uvas, os solos, os climas e os

objetivos de cada viticultor, sendo assim, é importante nunca generalizar: existem brancos

encorpados e tintos leves; há vinhos que se beneficiam com o amadurecimento em garrafa

e outros que devem ser consumidos jovens. Por isso, alguns conhecimentos básicos sobre a

bebida, tornam mais prático e prazeroso o processo de compra e de consumo.



FOCO SENSORIAL

O vinho é uma bebida multissensorial. Por si só é capaz

de ativar quatro sentidos humanos: visão, olfato, paladar

e tato. 

Infelizmente é possível passar anos bebendo vinhos sem

saboreá-los de um modo que te auxilie a compreende-los.

Sem foco sensorial e sem método sistemático para

observar, cheirar e degustar, é praticamente impossível

desenvolver a memória dos sabores. 



ELEMENTOS PRINCIPAIS

Todos os vinhos do mundo possuem
quatro elementos principais, em maior
ou menor: álcool, açúcar, acidez e
tanino. É a harmonia entre esses
elementos que faz com que um vinho
seja excelente ou ruim.



ALCOOL

É o resultado do contato das leveduras com o açúcar

natural da polpa da uva. Quanto mais maduras as uvas,

maior o potencial alcoólico do vinho, definindo, assim, seu

"corpo": encorpado, médio corpo ou leve.

Classificamos os vinhos como leves, quando o teor

alcoólico é inferior a 12,5%; médio corpo, entre 12,5% e

13,5%; encorpado, quando superior a 13,5%.



AÇÚCAR (DOÇURA)
Depois de pronto, o vinho pode conservar um pouco

do açúcar que havia na polpa da uva madura. A

presença de resíduos de açúcar não transforma

necessariamente o vinho em doce ou de sobremesa.

Pode-se deixar resíduo de açúcar para

contrabalancear a acidez ou conceder um sabor

mais frutado à bebida.

Classificamos os vinhos como secos, quando o

resíduo de açúcar é inferior a quatro gramas de

glicose por litro (4/gl); meio seco, entre 4/gl e

25g/l; doce, quando superior a 25g/l. 



ACIDEZ (REFRESCÂNCIA) 
É responsável pela sensação de salivação nas laterais

da gengiva. Todos os vinhos contêm uma variedade de

ácidos naturais. Além de evitar que o vinho estrague

durante a fermentação, os ácidos ajudam a

contrabalancear a doçura do vinho, dando mais

equilíbrio e um sabor mais fresco. 

É a acidez que concede vivacidade e fornece

estrutura ao vinho e é capaz de saciar a sede, além

de “quebrar” a gordura e o sal dos alimentos. Nos

vinhos doces é a acidez que pode fornecer equilíbrio

para a bebida não se torne enjoativa. Quando as uvas

amadurecem, o conteúdo de açúcar aumenta e o de

ácidos diminui.



TANINO

Proveniente das cascas e das sementes das uvas, é a

substância que dá a sensação de secura e amargor no

vinho. Em excesso, pode recordar o gosto de banana

verde ou a sensação de ter a boca revestida por

guardanapos. Quando em harmonia, os taninos conferem

elegância e estrutura ao produto, além de servirem como

conservantes naturais para a bebida. 

É mais notado nos tintos e em alguns rosés, já que, em

geral, nos vinhos brancos a fermentação acontece sem

as partes sólidas das uvas, o que faz com que o tanino

apareça em quantidades muito pequenas para ser

detectado. 



CONCLUSÃO

Sempre que degustar um vinho procure identificar na garrafa o teor alcoólico (informação obrigatória), esse
dado te auxiliará na compreensão do corpo do vinho: leve, de médio corpo ou encorpado. Comece sua
descrição por aqui: “É um vinho (leve / de médio corpo / encorpado)...”

Em seguida tome um gole e tente identificar se você sentiu sinais de salivação ou secura em boca. Já pode
descrever se é um vinho refrescante ou tânico (lembre-se que os taninos estarão presentes de forma mais
perceptível nos tintos): “É um vinho (leve / de médio corpo / encorpado), (refrescante / fresco / com acidez
baixa), com taninos (marcados / suaves / imperceptíveis)...”

Por fim, faça uma análise em relação ao nível de dulçor da bebida e defina se o vinho é seco, suave ou
adocicado: “É um vinho (leve / de médio corpo / encorpado), (refrescante / fresco / com acidez baixa),
com taninos (marcados / suaves / imperceptíveis) e (seco /suave / adocicado).”
Pronto, agora você já sabe quais são os principais elementos a serem identificados sempre que degustar um
vinho. 

Já pode colocar em prática seu aprendizado de hoje em diante!
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