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Um complexo, e ainda poUco conhecido,

         processo de transformação de aromas e sabores

    faz com qUe algUns (poUcos) vinhos melhorem

                                    com o tempo de gUarda em garrafa
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 Uma das máximas mais antigas associadas ao vi-

nho é: “vinho, quanto mais velho, melhor”. embora 

citada com frequência, ela está longe de ser verdade. 

a grande maioria dos vinhos produzidos atualmente 

deve ser consumida rapidamente, seja no primeiro ano 

após a liberação para o mercado (principalmente no 

caso de brancos), seja em até dois a três anos da data 

da colheita, no caso dos tintos.

 essa confusão, deve-se reconhecer, é tão velha como 

o próprio vinho. e deriva do grande valor intrínseco 

atribuído a ele nos primórdios de sua produção, quan-

do era considerado uma dádiva dos deuses e, portanto, 

algo a ser preservado a qualquer custo. hesíodo, po-

eta grego que viveu no século Viii aC, cita em “Tra-

balhos e dias”, a passificação de uvas como método 

para aumentar a longevidade dos vinhos, ressaltando 

que os originários de Chios, lesbos e Thasos, eram 

particularmente propensos à guarda. É dele também a 

citação sobre serem esses vinhos “melhores com alguns 
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anos de guarda, quando perdem seus dentes”. a própria 

Bíblia, entre as centenas de citações sobre vinho, afirma 

em eclesiastes 9:15 “Vinho novo, amigo novo, é quando 

envelhece que se bebe com gosto”.

 No passado, guardar os vinhos tinha menos a ver com a 

possível melhoria de suas qualidade ou das sensações orga-

nolépticas e gustativas por ele proporcionadas, e mais com 

sobrevida. assim, era válido acrescentar mel, ervas e resinas 

vegetais, para tentar conservar um pouco mais aquele pro-

duto de grande perecibilidade. entre os romanos, vinhos 

como os Falesium e Sorrentum, já eram reconhecidos 

pela sua capacidade de melhorar com o envelhecimento, 

sendo por isso conservados em ânforas de barro, seladas 

com cera de abelha. resquícios dessas técnicas podem ser 

encontrados até hoje no Veneto, onde a utilização de uvas 

passificadas na produção dos Amarones objetivava, ini-

cialmente, dar mais longevidade aos vinhos locais, muito 

sensíveis a condições climáticas adversas.

Utilizacao do vidro e da 

rolha favoreceU a gUarda 

 até 1700, vinhos que tivessem qualquer capacidade de 

envelhecer eram considerados exceções, raridades, que fu-

giam à regra do consumo imediato. embora, nesse perío-

do, o vinho devesse ser consumido quase imediatamente, 

começaram a se acumular conhecimentos sobre como do-

tar o mesmo de maior capacidade de resistir aos efeitos do 

tempo. No caso dos vinhos medievais alemães produzidos 

com a uva Riesling, por exemplo, procurava-se aumentar o 

teor de açúcar e de acidez (embora o hábito, único à épo-

ca, de completar constantemente as barricas, à medida que 

eram esvaziadas, para não permitir a presença de ar nas 

mesmas, também contribuísse para isso). esse era também 

o objetivo inicial de métodos que originaram vinhos como 

o Porto (fortificação com aguardente), Jerez (Solera) e Ma-

deira (aquecimento do vinho).  

 Com a descoberta e utilização da garrafa de vidro e 

da rolha, o panorama mudou radicalmente. Foi quando 

surgiu o conceito de guarda do vinho, ou seja, de melhorar 

suas características organolépticas, a partir de uma série 

de reações químicas que ocorriam no interior da garrafa 

hermeticamente fechada – como se sabe hoje, pela ausência 

quase total de oxigênio, ou seja, em ambiente “reduzido”.

 atualmente, a grande maioria dos vinhos (tabela 1) é pro-

duzida para ser consumida imediatamente, nada se ganhan-

do em guardá-los por muito tempo; no máximo, podem su-

portar dois ou três anos sem perder muito de suas qualidades, 

centradas fundamentalmente nos intensos aromas frutados, 

na acidez refrescante e no sabor de fruta na boca.

 os chamados vinhos de guarda são aqueles em que se 

supõe que haverá melhora organoléptica com o tempo. ou 

seja, espera-se que ganhem em complexidade e em maciez 

na boca, tornando-se mais interessantes do que se consu-

midos imediatamente após sua liberação para o mercado.

 inicialmente, deve-se distinguir duas fases nesse pro-

cesso de envelhecimento do vinho. a primeira, mais 

propriamente denominada amadurecimento, se dá pelo 

contato com oxigênio e se segue ao processo de fermen-

tação alcoólica, incluindo a fermentação maloláctica, a 

guarda em barricas de madeira e os processos de filtra-

ção (e/ou decantação) e de clarificação do vinho. essa 

fase permite ao vinho absorver pequena quantidade de 

oxigênio (40ml o2/ano) e só é quantitativamente rele-

vante no caso de alguns vinhos fortificados.

 a segunda e verdadeira fase de envelhecimento ocor-

re após o engarrafamento, sendo por isso chamada de en-

velhecimento redutivo; e transcorre sempre na ausência 

quase total de oxigênio. sem ser excessivamente técnicos, 

vamos tentar alinhar as alterações que ocorrem no vinho 

durante esta fase. inicialmente, devemos reconhecer que 

muitos desses processos são ainda pouco conhecidos e ob-

jeto, hoje, de intensas pesquisas.

 Nos vinhos brancos, a provável hidrólise de glicosídios 

levará ao acúmulo de um pigmento de cor amarela, cha-

mado leucoantociano, num processo que pode ser acelera-

do por práticas como a guarda em madeira e a microoxige-

nação. De qualquer modo, isso vai tornar o vinho branco 

cada vez mais escuro, caminhando do branco/verdeal ou 

amarelo palha, típicos do vinho jovem, para uma tonalida-

de amarelo ouro e, finalmente, para o âmbar.

Nos tiNtos, ha alteracoes 

de cor e sabor

 Nos vinhos tintos, vários compostos fenólicos, extraídos 

das cascas da uva, interagem entre si, provocando alterações 

de cor e sabor . É o caso dos antocianos, pigmentos de cor 

azul presentes livremente no vinho jovem, e que interagem 

com os flavonóides, adstringentes e pouco coloridos, para 

formar gradativamente os taninos pigmentados, responsáveis 

pela cor desses vinhos. esta é, de início, mais violácea, evo-

luindo, aos poucos, para uma tonalidade vermelho-rubi.

 este complexo e ainda pouco estudado processo envolve 

diversas reações entre esses taninos pigmentados, os polissa-

cárides e as proteínas existentes no vinho; e que, dependen-

do das condições de temperatura e de conservação, tendem 

a se agregar e se precipitar. É o chamado “depósito”, ou 

sedimento, normalmente encontrado em garrafas de vinhos  

guardados há algum tempo, o que praticamente torna obri-

gatória a decantação dos mesmos. Com essa precipitação 

dos taninos adstringentes, o vinho tende a ficar mais macio 

e sedoso, proporcionando maior prazer ao bebê-lo.

 No processo de envelhecimento, surgem também nos 

vinhos tintos os efeitos produzidos pela hidrólise dos gli-

cosídios de cor amarela, que, ao ser combinados ao ver-

melho dos taninos pigmentados, produz sucessivamente 

os tons vermelho granada e vermelho tijolo, que carac-

teriza os vinhos mais antigos.

 Finalmente, quando se precipitam todos os taninos 

pigmentados, o vinho tinto, já em sua decrepitude, apre-

sentará praticamente a mesma tonalidade do vinho branco 

envelhecido, o âmbar, podendo-se avaliar grosseiramente 

seu grau de maturidade e envelhecimento pela quantidade 

de sedimentos contidos em sua garrafa.

 em relação aos aromas, admite-se que algumas subs-

tâncias, que chamaremos de precursores aromáticos, con-

tenham uma molécula de glicose ligada a elas durante o 

processo de fermentação; e que, num processo natural de 

hidrólise, liberem esta molécula, dando origem a alguns 

dos aromas secundários e terciários. 

 inicia-se, então, intensa interação entre essas substân-

cias e os próprios compostos fenólicos, incluindo reações de 

tabela 1 - vinhos para serem consUmidos Jovens

Vinhos em “bag in box”

Vinhos comuns, vendidos a granel e envasados
por diferentes negociantes

Vinhos de marca fantasia (próprias de lojas, supermercados etc.)

“Vins de pays” ou equivalentes

Moscatos e Asti Espumantes

Beaujolais e vinhos liberados menos de seis meses
após sua produção

Muscadet de Sèvre-et-Maine

Bardolino

Valpolicella

Vinhos alemães QBA de baixa qualidade (dos quais são o melhor 
exemplo os  famigerados vinhos de garrafa azul)

Rosés em geral

Jerez das categorias Finos e Manzanillas
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oxidação de aldeídos e, principalmente, de formação de és-

teres, a partir da combinação entre os ácidos (especialmen-

te o tartárico) e os vários álcoois existentes no vinho. Desse 

processo, resultarão os maravilhosos aromas terciários, ou 

“bouquet”, que o vinho desenvolve em sua evolução.  

 Diante da complexidade das reações químicas que 

ocorrem dentro da garrafa, deve-se concluir que o resul-

tado do envelhecimento é, de certa forma, imprevisível, o 

que reveste a guarda de um vinho de uma aura de misté-

rio. É quase impossível prever, por exemplo, por quanto 

tempo um determinado vinho terá evolução favorável em 

seu processo de guarda. Mesmo assim, alguns fatores são 

reconhecidos universalmente como determinantes para se 

produzir um vinho de guarda (tabela 2).

 outros fatores também contribuem para a preserva-

ção correta e para se obter a evolução máxima de um 

vinho de guarda, que sempre deve ter lugar em adega 

climatizada. entre eles, podemos citar o tamanho da 

garrafa (em princípio, garrafas maiores, como as mag-

num, poderão ser guardadas por mais tempo) e a tempe-

ratura em que o vinho é mantido (a ideal é entre 10ºC 

e 16ºC), bem como a ausência de luz e de vibrações na 

adega ou local onde estiver guardado.

 em resumo, pode-se dizer, de forma figurada, que 

os vinhos são semelhantes a animais. alguns, como 

a libélula, são leves e destinados a ter vida intensa 

e fugaz. É o caso de um Beaujolais ou Muscadet, 

que devem ser bebidos rapidamente. outros são como 

elefantes, potentes, capazes de grandes esforços e 

muito longevos, mas rústicos, sem muita e elegância. 

exemplos não faltam, tanto no Novo quanto no Velho 

Mundo. Finalmente, os verdadeiros vinhos de guarda 

lembram um cavalo de raça, que combina elegância 

e força. Nesse caso, complexidade é a qualidade a ser 

atingida; equilíbrio, o objetivo final.

M a r i o  T e l l e s  J r .  é  e d i T o r  d e  W i n e  s T y l e  e 

d i r e T o r  d a  a B s - s P.

tabela 2 - fatores qUe aUmentam a longevidade 

Acidez elevada – (muito intensa em uvas como a Palomino,
base dos vinhos de Jerez ou a Furmint, dos Tokay)

Maior presença de compostos fenólicos (característica de uvas como
Cabernet Sauvignon e Nebbiolo)

Maior presença de precursores aromáticos (típica em uvas como 
Riesling e Chenin Blanc)

Presença de açúcar

Maior extrato sólido (melhor estrutura)

Ausência de fermentação maloláctica (nos brancos)

Presença de podridão nobre (maior acidez e mais açúcar)

Ausência de filtração ou manipulação intensa

Amadurecimento e estabilização em barricas de madeira


