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RestRito, até muito Recentemente, ao tRanspoRte
e aRmazenagem, o uso de baRRicas de madeiRa
paRa guaRda e até paRa a feRmentação dos vinhos é,
hoje, impoRtante feRRamenta à disposição de enólogos
e pRodutoRes, que envolve múltiplas vaRiáveis

 A utilização da madeira para guarda e conservação do vinho é muito antiga. Afrescos 

encontrados na tumba do faraó Hesi-re, datando de 1800 a.C., sugerem o transporte de 

vinho em barcos no Nilo, em barricas de palmeira. os franceses atribuem a descoberta 

das barricas de madeira aos gauleses, que, por sua vez, ensinaram a técnica de fabricação 

aos romanos, para substituir as pouco práticas ânforas de barro. Plínio, o Velho, consi-

derava os habitantes dos Alpes como prováveis autores das primeiras barricas. Heródoto 

descreve em suas obras o transporte, na Armênia, de vinho e outros produtos, através do 

rio Tigre, em barricas de palmeira.

 Qualquer que seja a sua origem, o fato é que o uso das barricas permaneceu praticamente 

restrito ao transporte e armazenagem do vinho até muito recentemente, quando se descobriu a 

possibilidade de troca de substâncias entre o vinho e a madeira. Aliás, o uso de barricas como 

forma obrigatória de armazenagem de vinhos é atribuído a Carlos Magno, provavelmente para 

prevenir as alterações dos aromas e sabores dos vinhos que eram guardados em odres de pele de 

animais, como era comum à época. Para que se tenha uma idéia da mudança de visão sobre o 

técnica

vinho e madeira,
uma relação complexa

É necessário esperar 
até 150 anos, para
o carvalho atingir
o ponto ideal de corte. 
Se for francês, apenas 
20% do tronco será 
aproveitado, o que 
permitirá produzir
apenas pouco mais  
de 90 barricas
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uso da madeira, no século 19, as grandes casas do Por-

to cediam suas barricas novas para serem utilizadas, 

durante alguns anos, por produtores de vinho, até que 

perdessem aqueles “horríveis” aromas e sabores.

 Hoje, quando falamos em barricas, estamos nos 

referindo ao uso de praticamente um único tipo de 

madeira, que é o carvalho. No passado, foram usa-

das madeiras como acácia, cerejeira, nogueira e cas-

tanheiro, mas hoje não há mais dúvidas de que, por 

suas qualidades, o carvalho pode ser considerado 

como ideal para a guarda e manutenção do vinho.

o carvalho americano é mais 
aromático que o francês

 Alta força tênsil, peso leve e boa maleabilidade, 

que facilitam a formatação das barricas, são fatores 

importantes na escolha do carvalho. Mas o aspecto 

único que o diferencia de outras madeiras é a sua re-

lativa impermeabilidade. Ela é suficiente para evitar 

o extravasamento do vinho, sem impedir a pequena 

passagem de oxigênio, responsável pelo processo de 

“microoxigenação”, que se tornou bastante conheci-

do recentemente pelo filme “Mondovino”.

 esta qualidade única do carvalho é devida a 

um fenômeno próprio das espécies Quercus: possuir 

em seu xilema – ou seja, no seu sistema de vasos 

condutores de seiva, composto de condutos que 

correm no sentido do tronco – verdadeiros trom-

bos de celulose, chamados tiloses, que obstruem a 

circulação, diminuindo assim sua permeabilidade.

 As diversas espécies de Quercus começam a diferen-

ciar-se umas das outras a partir deste fenômeno. o 

Quercus alba ou carvalho americano tem um número 

maior de tiloses que o Quercus sessiflora (ou Quercus pe-

trae), como é conhecido o carvalho francês. Portanto, 

pode ser manipulado e cortado para a fabricação das 

aduelas, como são conhecidas as pequenas tábuas de 

madeira que compõem uma barrica, de forma me-

nos cuidadosa, sem respeitar precisamente os planos 

de clivagem dos vasos da madeira. Além disso, o car-

valho americano distingue-se do francês, no que diz 

respeito à sua influência sobre os vinhos, principal-

mente por duas razões: por ser muito mais aromático 

e rico em substâncias chamadas de lactonas, que são 

responsáveis pelo característico aroma de coco e por 

possuir quantidade de taninos e polifenóis próprios da 

madeira (os eligitaninos) 40% menor. 

 Um terceiro tipo de carvalho, muito menos usa-

do que os dois anteriores, é o Quercus Robur (limou-

sin). embora seja encontrado nas mesmas áreas de 

distribuição do sessiflora, difere deste por apresentar 

tecidos de crescimento mais rápido, o que lhe con-

fere maior porosidade, muito pouco aroma e um 

elevado nível de taninos e polifenóis. Por isso, só é 

usado hoje, praticamente, para o envelhecimento 

de destilados como conhaque, armagnac e aguar-

dentes, que se beneficiam de sua maior permeabili-

dade e capacidade de evaporação.

 De qualquer forma, esta porosidade variável, ou 

grão apresentado pelo carvalho, depende do solo e 

da localização geográfica. Assim, o Limousin, de 

grão grande, com tecidos de crescimento rápido, 

é proveniente de climas temperados e solos calcá-

reo-pedregosos, enquanto o Tronçais, de grão mais 

fino com tecidos de crescimento mais lento, pro-

vem de solos xistosos e climas mais continentais. 

 A origem é fundamental para definir as caracterís-

ticas de cada carvalho. Por exemplo, em três grupos de 

carvalho francês (Central, Vosges e Borgonha), todos 

com o mesmo nível aproximado de polifenóis, os teores 

de substâncias aromáticas podem apresentar diferenças 

de até 5 vezes a menos entre um tipo e outro.

um tronco de carvalho
produz menos de 100 barricas

 É importante falar um pouco, agora, de produti-

vidade, para melhor dimensionar a utilização do car-

valho. Uma árvore necessita de pelo menos 80 a 100 

anos, para atingir as condições mínimas para ser utili-

zada, sendo preciso, em média, 150 anos, para alcan-

çar o ideal em termos de corte. Desse tronco, que, no 

caso do carvalho europeu, terá uma utilização bruta 

de apenas 20%, é possível obter cerca de 3.000 adue-

las. Como, para produzir uma barrica de madeira, 

são necessárias de 30 a 32 aduelas, um tronco produz 

entre 93 e 100 barricas.

 Uma vez obtidas as tábuas que originarão as fu-

turas aduelas, estas devem permanecer de dois a três 

anos expostas ao relento, sob a ação de chuva, sol 

e vento. esse período é importante para eliminar 

substâncias que lhe conferem caráter herbáceo, que 

costuma permanecer nas madeiras submetidas ao 

mesmo processo, só que artificialmente, em estufas. 

soma-se assim mais um fator para encarecer o cus-

to final da produção das barricas. Chega-se assim ao 

“gran finale”: o momento da formatação da barrica, 

quando calor, umidade, força tênsil e, principalmente, 

habilidade artesanal do homem, juntam-se para che-

gar à forma final desejada.

 Uma vez produzida a barrica, fica faltando a úl-

tima e uma das mais importantes fases para que a 

mesma possa ser utilizada para a guarda ou envelhe-

cimento do vinho: a tostagem. As barricas são sub-

metidas a um processo de queima de suas superfícies 

internas. A fonte de calor é a queima de cavacos de 

carvalho, por períodos de tempo variáveis, de acordo 

com o grau de tostagem exigido pelo produtor (leve, 

médio, intenso). este processo multiplica de 100 a 

1.000 vezes a presença das substâncias responsáveis 

pelos aromas de madeira, tão apreciados pelos con-

sumidores e que listamos junto com os efeitos da se-

cagem ao ar livre (ver quadro).

 o curioso é que a utilização generalizada deste pro-

cesso de enriquecimento do vinho com as substâncias 

originárias da barrica nova de carvalho é relativamen-

te recente (20 a 25 anos). Anteriormente, ele era utili-

zado rotineiramente apenas pelos grand crus de Bor-

deaux. Pode-se dizer que este processo, embora mais 
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conhecido e glamuroso, quando nos referimos ao uso 

de barricas de carvalho, é apenas a ponta do iceberg, 

havendo outros aspectos tão ou mais importantes.

 o processo de microoxigenação natural acima ci-

tado, por exemplo, cujos efeitos são muito pouco co-

nhecidos, ainda hoje, em sua totalidade, desempenha 

papel fundamental na estabilização da cor, favorecendo 

a combinação dos antocianos com os taninos da madei-

ra, formando complexos menos instáveis. esse mesmo 

processo de combinação entre os taninos mais gros-

seiros, abundantes no vinho jovem, com os taninos da 

madeira (eligitaninos), forma complexos maiores, que 

tendem a se depositar, facilitando o processo de cla-

rificação, que pode ser realizado com a decantação e 

trasfega (passagem do vinho para outras barricas). ele 

torna o vinho mais polido, fino, com taninos mais es-

truturados, diminuindo o indesejado caráter herbáceo 

associado a este grupo de taninos menos maduros.

 Calcula-se que vinhos armazenados em uma 

barrica bordalesa com 225 litros recebam, por ano, 

cerca de 20 a 40mg por litro de oxigênio dissolvido, 

responsáveis pelos efeitos acima descritos e que não 

ocorreriam quando adicionamos chips (lascas) ou 

“staves”(tábuas de madeira nova).

 Mais recentemente, as barricas de madeira pas-

saram a ser utilizadas como recipientes para a rea-

lização da fermentação alcoólica, inicialmente para 

os vinhos brancos e, depois, com o desenvolvimento 

de melhores técnicas para o controle de temperatura, 

até para vinhos tintos.

 A utilização da fermentação em barricas novas 

tem por objetivo dar maciez, finesse, cremosidade aos 

vinhos brancos, e taninos menos grosseiros, mais ele-

gantes, aos tintos. e, contrariamente de o que se pen-

sa, eliminar os excessos aromáticos, que são comuns 

nos vinhos amadurecidos longamente em madeira 

nova, conferindo-lhes aromas mais complexos, como 

defumado e especiarias (cravo), e diminuindo a inten-

sidade dos aromas de coco e baunilha.

 Constata-se, portanto, que a utilização da madeira 

na produção de um novo vinho é um processo muito 

mais complexo do que o da simples transferência de 

substâncias aromáticas da madeira para o vinho. ele 

depende de muitas decisões do enólogo ou do produ-

tor, em função do resultado que pretende obter, e que 

envolvem, para ficar nas mais frequentes: o tipo de 

carvalho, sua porosidade, o grau de tostagem, o ta-

manho da barrica, a porcentagem de barricas novas. 

o uso da madeira, seja em forma de barrica ou, mais 

modernamente, de “chips” ou “staves”, não deve ser 

julgado como algo positivo ou negativo. Mas, simples-

mente, como ferramenta indispensável, cuja utiliza-

ção, sempre judiciosa, tem que levar em conta a maté-

ria-prima disponível, ou seja, a estrutura apresentada 

pelo vinho que será submetido à madeira.
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