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Além de ser AtividAde extremAmente prAzerosA, degustAr vinhos 

regulArmente é importAnte pArA AperfeiçoAr nossos conhecimentos 

enológicos. mAs, pArA que A degustAção sejA reAlmente útil,

é preciso definir previAmente o que se pretende com elA
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 Degustar é uma ferramenta extremamente útil 

para a evolução do sommelier profissional ou do enó-

filo amador, desde que se respeitem algumas regras 

básicas. a primeira delas é definir com clareza o que 

se pretende. Comparar o mesmo vinho de diferentes 

safras (a chamada degustação “vertical”)? Compa-

rar vinhos de uma mesma denominação genérica 

(Borgonhas brancos, por exemplo), de preferência 

da mesma safra, mas de diferentes produtores? ou, 

ainda, comparar vinhos da mesma uva (Cabernet Sau-

vignon, por exemplo) e de uma mesma safra, mas pro-

duzidos em diferentes partes do mundo (austrália, 

África do sul, Chile etc.)? 

 Na primeira, o objetivo a ser alcançado é ava-

liar a influência da safra no vinho e sua evolução 

ao longo do tempo; na segunda, a importância do 

produtor na qualidade do vinho (fundamental, por 

exemplo, no caso de tintos e brancos da Borgonha); 

Como (e porque)

organizar uma 
degustacão



Abaixo, algumas dicas gerais sobre a organização
                  de degustações, para melhor aproveitá-las
       e evitar erros que se cometem comumente. 

deguste sempre às cegas, 

sem usar subterfúgios como 

prestar atenção no formato 

da garrafa ou na cor da cápsula 

para identificar os vinhos e resista 

à tentação de competir com jogos 

infantis, sobre quem descobre quais 

são os vinhos ou as uvas. muito 

melhor é competir com você mesmo!

estabeleça Antes

da degustação objetivos 

bem claros a ser atingidos, 

como numa vertical de um Bordeaux, 

descobrir um ano que foi especialmente 

bom ou como o corte, que dificilmente

é o mesmo em todas as safras, interfere

com as características visuais, olfativas

e gustativas do vinho. 

não desperdice oportunidades, mesmo

quando tudo parece sair errado. recentemente

ao participar de uma degustação vertical 

de um grande chateau de Bordeaux, dos oito vinhos 

degustados, quatro pareciam estar com a temida “doença

da rolha”(bouchonée), que produz aromas desagradáveis

(pano de chão molhado é uma boa referência) e torna o vinho 

totalmente sem personalidade na boca (sabores frutados, 

por exemplo, praticamente desaparecem). À medida que o tempo 

passava, um deles confirmou plenamente o diagnóstico inicial, 

enquanto os outros, mais antigos, revelaram, em graus diferentes, 

sintomas semelhantes mas não idênticos ao do primeiro. 

ou seja, aromas não muito agradáveis, provavelmente associados

às más condições de higiene e contaminação das barricas,

mas que não faziam desaparecer os outros aromas

do vinho, como ocorre com o bouchonée; e, mais importante,

com nuances aromáticas sutis, que me permitirão

no futuro diferenciar um caso do outro.

tente abstrair-se do vinho

ou estilo de que você mais 

gosta, tentando ser

o mais técnico possível, focando-se

nos seus objetivos. você tem todo direito 

de gostar mais de uma região ou de um 

determinado estilo, mas nenhum direito 

de fazer seus gostos interferirem com

o julgamento. use os vinhos que você 

gosta em ocasiões sociais ou familiares.

compare suas opiniões sobre

os vinhos degustados com degustadores 

famosos e conhecidos como robert parker, 

jancis robinson, oz clarke ou hugh 

johnson. mas atenção: somente depois

de você ter registrado, de preferência por escrito, 

suas próprias conclusões. valorizar cada vez

mais sua opinião é ficar cada vez menos 

dependente dos críticos e, em consequência, 

temê-los ou idolatrá-los.

tente emitir juízo

de valores sobre itens

mais subjetivos como 

tipicidade, complexidade, simplicidade, 

força, concentração, fineza, sutileza 

ou elegância para que eles se

tornem menos subjetivos e mais

padronizados para você. 

Avalie sempre os vinhos

dentro de um contexto preciso

e delimitado. julgar um grupo

de vinhos rosados exige tanta 

concentração quanto avaliar vinhos

do domaine de la romanée conti,

embora os parâmetros utilizados devam

ser diferentes. Apesar da diferença,

a seriedade ao julgá-los deve

ser a mesma.

deguste todos os vinhos

que você puder, pois não existe 

vinho tão ruim que não tenha

ao menos uma qualidade, ou tão bom, 

que não apresente ao menos um

defeito. Aprende-se, às vezes,

mais com os defeitos de um vinho

não tão bom do que com as esperadas 

qualidades de um vinho maravilhoso. 

prepare-se previamente, estudando

aromas e sabores que podem estar presentes 

em uma degustação específica. uma degustação 

de vinhos de Cabernet Sauvignon vai lidar com aromas, 

sabores e sensações tácteis completamente diversas 

de uma degustação de vinhos de Pinot Noir e devemos 

estar preparados para tanto. lembre-se que alguns vinhos 

apresentam características que exigem um aprendizado 

prévio, podendo, nas primeiras oportunidades, causar 

alguma estranheza. os aromas oxidados típicos

de um vin santo toscano, por exemplo, podem parecer

um defeito, para quem não sabe que esta

é uma característica dos mesmos.

Ao final, deguste novamente todos 

os vinhos, comparando suas opiniões 

Antes e  depois de saber que vinho 

era aquele, para responder à pergunta crucial:

quão influenciável eu sou pelo rótulo de um vinho 

famoso e como posso me livrar disto? Ao contrário 

do que se costuma imaginar, degustações são uma 

ótima oportunidade de exercitar sua humildade, 

acolhendo e analisando seus próprios erros,

ouvindo os outros degustadores para ampliar

seu aprendizado. finalmente, e principalmente, 

divirtA-se!
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na terceira, como o “terroir” ou região altera determinadas característi-

cas de uma uva. Como se vê, as possibilidades são infinitas e, qualquer 

que seja a opção escolhida, muitas lições úteis poderão ser colhidas ao 

final de cada degustação. 

 a única coisa rigorosamente proibida ao se organizá-la é fazer sem 

nenhum critério, como ocorre muitas vezes, até mesmo em publicações 

supostamente especializadas em vinho. De que adianta, por exemplo, in-

cluir, numa mesma degustação, um Cru de Beaujolais produzido com a 

uva Gamay, um Cabernet Sauvignon do Chile e um Zinfandel da Califórnia? 

 Como são vinhos produzidos com diferentes uvas, o máximo que se 

poderá aferir é uma preferência puramente pessoal por vinhos desta ou 

daquela casta. seria o mesmo que comparar jaca e morango. a única 

conclusão que se pode extrair desse último e radical exemplo é a de que 

pessoas que escolheram jaca preferem sabores mais doces e aromas mais 

pungentes, enquanto as que optaram pelo morango apreciam sabores mais 

ácidos e aromas mais sutis. isso pode ajudar na escolha de um perfume, 

mas não é o que se busca ao degustar vinhos.

 Como foi dito acima, os parâmetros que podem ser usados para orga-

nizar uma degustação são quase infinitos (ver quadro com 10 dicas bási-

cas). o ideal é formar um grupo de interessados e realizar, periodicamen-

te, degustações a partir de temas bem definidos, com vinhos disponíveis 

no mercado brasileiro, hoje um dos melhores abastecidos do mundo em 

termos de variedade e diversidade.

 assim, será fácil escapar de degustações que usam critérios aparente-

mente simples, mas que não fazem o menor sentido e de nada servirão, 

se o objetivo é aumentar nosso conhecimento sobre vinhos. É o caso de 

degustações genéricas, como “vinhos tintos ou brancos abaixo de um de-

terminado valor”, ou “vinhos de tal ou qual uva”. Nos exemplos citados, 

as degustações propostas só fariam sentido se os temas escolhidos fossem, 

respectivamente, “Malbecs argentinos da safra 2005 abaixo de 50 reais”, ou 

“Chardonnays do Novo Mundo (África do sul, argentina, austrália, Chile 

e estados Unidos), de preferência da mesma safra ou de safras próximas”. 

Para organizá-las, não é necessário ser um expert em vinhos. Mais do que 

conhecimento, o que se requer é um pouco de imaginação e a definição 

prévia dos critérios que balizarão a prova, o que também faz parte da di-

versão, porque degustar vinhos deve ser, antes de tudo, um ato de prazer.
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