
	 As	 sensações	 cau-

sadas	 pelos	 taninos	

estão	 entre	 as	 menos	

compreendidas	 da	 apre-

ciação	 organoléptica	 dos	

vinhos.	Para	melhor	entendimento,	é	necessário	conhecer	

a	composição	fenólica	do	vinho.	A	palavra	“tanino”	é	conhecida	

e	 empregada	 por	 todos	 os	 degustadores	 de	 vinho.	 Esse	 termo	 não	

corresponde,	porém,	a	um	composto	químico	definido.	Sua	origem	etimológica	é	

a	palavra	gaulesa	“tanno”,	que	significa	carvalho.		A	definição	geral	de	tanino	é	a	de	um	grupo	

de	extratos	vegetais	que	formam	complexos	com	as	proteínas,	provocando	sua	coagulação.	Esses	

compostos,	particularmente	o	ácido	 tânico,	 foram	utilizados,	durante	 séculos,	para	a	 curtimenta	do	cou-

ro.	A	característica	química	comum	desses	extratos	é	a	de	serem	compostos	fenólicos.	Esses	fenóis	têm	extrema	
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importância	na	apreciação	dos	vinhos,	especialmente	na	

dos	tintos,	pois	são	os	responsáveis	por	sua	adstringên-

cia,	cor	e	eventual	amargor.	Tais	substâncias	também	são	

importantes	na	conservação	e	na	capacidade	de	amadu-

recimento	dos	vinhos.	A	ação	antioxidante	e	cárdio-prote-

tora	da	bebida	é	exercida	pelos	compostos	polifenólicos.	

Esses	compostos	derivam	do	 fenol,	o	mais	simples	dos	

alcoóis	aromáticos	(que	apresentam	um	núcleo	cíclico	de	

carbono).	Os	derivados	fenólicos	presentes	no	vinho	po-

dem	ser	mais	simples	ou	apresentar	vários	anéis	de	fenol	

constituindo	 os	 chamados	 compostos	 polifenólicos.	 Os	

polifenóis	 presentes	 no	 vinho	 são	 provenientes	 da	 uva,	

de	seu	engaço,	das	sementes,	do	metabolismo	das	leve-

duras	e	da	madeira	das	barricas	ou	tonéis.	São	divididos,	

habitualmente,	 em	 duas	 grandes	 classes:	 os	 não-flavo-

nóides	e	os	flavonóides.

NãO-FlAvONóidES
	 Os	não-flavonóides	são	compostos	fenólicos	simples,	

provenientes	 de	 diferentes	 fontes.	 Para	 vinhos	 que	 não	

passam	por	madeira,	sua	origem	são	os	derivados	do	ácido	

hidroxicinâmico,	que	são	os	compostos	fenólicos	predomi-

nantes	no	suco	de	uva	e	nos	vinhos	brancos.	Os	derivados	

deste	ácido	raramente	são	encontrados	na	forma	de	ácidos	

livres	 no	 vinho.	 Usualmente,	 apresentam-se	 conjugados	

com	o	ácido	tartárico,	formando	ésteres.	Apesar	disto,	es-

ses	derivados	continuam	a	ser	chamados	“ácidos”	no	jar-

gão	enológico.	Os	principais	derivados	são	os	ácidos	cutá-

rico,	caftárico	e	fertárico,	que	são	encontrados	na	polpa	da	

uva	e,	portanto,	estão	presentes	no	vinho.	Apesar	de	não	

influírem	no	seu	sabor,	têm	grande	importância	na	cor	dos	

vinhos.	São	os	primeiros	a	se	oxidar,	sendo	responsáveis	

pelo	desenvolvimento	da	cor	castanha	nos	vinhos	brancos.	

Em	pequenas	quantidades,	os	derivados	oxidativos	dos	áci-

dos	cutárico	e	caftárico	produzem	a	cor	palha	dourada	tão	

apreciada	em	alguns	brancos.

	 Considerando	os	vinhos	que	estagiam	em	madeira,	os	

compostos	fenólicos	mais	abundantes	são	os	derivados	do	

ácido	hidroxibenzóico,	como	os	ácidos	gálico	e	o	elágico.	

Esses	 componentes	 provêm	 da	 hidrólise	 de	 suas	 formas	

poliméricas,	os	elagitaninos	e	os	galitaninos,	comumente	

chamados	taninos	hidrolisáveis,	que	são	extraídos	da	ma-

deira	 de	 carvalho.	 Em	 vinhos	 brancos,	 que	 estagiam	 por	

seis	 meses	 em	 barrica,	 seu	 nível	 é	 de	 aproximadamente	

100mg/l.	Nos	tintos	com	passagem	de	dois	ou	mais	anos	

por	madeira,	o	nível	atinge	cerca	de	250mg/l.

	 Embora	presente	em	pequenas	quantidades,	uma	outra	

classe	de	substâncias	fenólicas	não-flavonóides,	os	estilbe-

nos,	 notadamente	 o	 resveratrol,	 têm	 grande	 importância	

por	sua	ação	antioxidante	e	cárdio-protetora.	Os	estilbenos	

têm	 origem	 exclusiva	 na	 casca	 da	 uva,	 onde	 são	 produ-

zidos	como	 reação	da	parreira	aos	ataques	 fúngicos.	Por	

esse	motivo,	os	vinhos	tintos	apresentam	maior	concentra-

ção	de	resveratrol,	cerca	de	7mg/l;	os	rosados	costumam	

ter	concentração	de	2mg/l	e	os	brancos,	de	0,5mg/l.

FlAvONóidES
	 Os	 flavonóides	 são	 compostos	 polifenólicos	 mais	

complexos,	 com	 múltiplos	 núcleos	 aromáticos.	 Cons-

tituem	 a	 maior	 parte	 dos	 polifenóis	 do	 vinho	 tinto.	 Os	



principais	flavonóides	são	os	flavanóis,	os	flavonóis	e	as	

antocianinas.	Em	menor	quantidade,	ocorrem	os	flavan-

3,4-dióis	(leucoantocianidinas).	

	 Os	flavanóis	são	a	classe	de	flavonóides	mais	abundan-

te	nas	uvas	e	no	vinho.	Provêm	das	cascas	e	das	sementes	

e	são	chamados	habitualmente	de	flavan-3-óis.	duas	das	

formas	comuns	dessa	classe	são	as	catequinas	e	as	epica-

tequinas.	A	 polimerização	 das	 catequinas	 e	 das	 leucoan-

tocianidinas	forma	as	procianidinas.	Estas	estão	presentes	

nas	uvas	como	monômeros,	mas	tendem	a	se	polimerizar	

no	vinho,	formando	os	chamados	taninos	condensados.	A	

sensação	de	adstringência	provocada	por	esses	compostos	

mantém	relação	com	seu	grau	de	polimerização.	Monôme-

ro	e	oligômeros	são	mais	ásperos	do	que	os	taninos	con-

densados	de	maior	peso	molecular.	Os	flavonóis	estão	pre-

sentes	na	casca	da	uva	e,	aparentemente,	desempenham	

função	protetora	contra	os	raios	Uv-B.	Os	principais	são	a	

quercitina,	a	mirecitina	e	o	kaempferol.	

	 Outro	 importante	 grupo	 de	 flavonóides	 são	 as	 anto-

cianinas.	Esses	compostos	são	responsáveis	pelos	vários	

matizes	de	cor	do	vinho	tinto:	púrpura,	violeta	e	rubi.	As	

antocianinas	ou	antocianos	são	formados	por	flavonóides	

mais	 simples,	 chamados	 antocianidinas,	 conjugados	 a	

uma	molécula	de	glicose	e	com	ácidos,	como	o	acético,	o	

cumárico	ou	o	caféico.	Existem	cinco	antocianos	no	vinho:	

cianidina,	peonidina,	delfinidina,	petunidina	e	malvidina.	

A	cor	mais	azulada	ou	mais	vermelha	depende,	respecti-

vamente,	da	hidroxilação	(número	de	radicais	OH)	ou	me-

tilação	(número	de	radicais	CH3)	da	molécula	do	antocia-

no.	Por	sua	composição,	a	delfinidina,	rica	em	hidroxilas	

livres,	é	o	antociano	mais	azul	enquanto	a	malvidina,	mais	

abundante	em	radicais	metila,	é	o	mais	vermelho.

	 Assim,	os	polifenóis	presentes	no	vinho	desempenham	

múltiplas	funções:

NO	qUE	diz	rESPEiTO	AOS	NãO-FlAvONóidES,	

os	 derivados	 do	 ácido	 cinâmico	 são	 decisivos	

nos	 fenômenos	 de	 acastanhamento	 do	 mosto	 de	 uvas	

brancas	e	do	vinho	branco.	Nas	concentrações	encontra-

das	nos	vinhos,	não	contribuem	para	a	adstringência	ou	

para	 o	 amargor.	 Os	 taninos	 hidrolisáveis	 também	 rara-

mente	influem	nessas	características.

dENTrE	 OS	 FlAvONóidES,	 os	 flavanóis	 são	 os	

grandes	 responsáveis	 pelo	 amargor	 e	 pela	 ads-

tringência.	As	catequinas	e	seus	polímeros	deri-

vados,	como	as	procianidinas	e	os	 taninos	condensados,	

são	 as	 principais	 substâncias	 sápidas	 do	 vinho	 tinto.	 Os	

monômeros	da	catequina	são	mais	amargos	do	que	ads-

tringentes.	Com	a	polimerização,	o	amargor	diminui,	mas	a	

adstringência	permanece.	Os	taninos	condensados	de	bai-

xo	peso	molecular	são	tanto	amargos	como	adstringentes.	

Os	de	alto	peso	molecular	têm	pouca	influência	na	aprecia-

ção	dos	vinhos.	Com	a	idade,	os	polímeros	tendem	a	cres-

cer,	a	tornar-se	insolúveis	e	a	se	precipitar.	dessa	forma,	a	

concentração	de	fenóis	diminui	com	a	idade.	

ATividAdE	 ANTiOxidANTE:	 alguns	 dos	 grupos	

fenólicos	simples,	como	o	catecol	e	a	1,4	dihidro-

xiquinona,	que	integram	os	compostos	polifenó-

licos	 presentes	 no	 vinho,	 apresentam	 a	 característica	 de	

serem	facilmente	oxidados.	Esta	propriedade	lhes	confere	

uma	potente	ação	antioxidante	pois	ao	se	oxidar,	protegem	

os	demais	componentes	do	vinho	dos	radicais	de	oxigênio	

livre,	muito	 reativos.	A	preservação	da	cor	dos	mostos	é	

uma	das	conseqüências	desta	proteção.	O	uso	de	sulfitos	

(SO2),	durante	a	vinificação,	reforça	a	atividade	antioxidan-

te,	 pois	 estes	 compostos	 reduzem	 a	 hidroquinona	 oxida-

da,	 tornando-a	 novamente	 disponível	 para	 captar	 novos	

ânions	reativos	de	oxigênio.

	 Assim,	 quando	 falamos	 de	 “taninos”,	 estamos	 desig-

nando	apenas	uma	parcela	da	imensa	diversidade	de	com-

postos	polifenólicos	responsáveis	por	numerosas	(e	impor-

tantes)	características	sensoriais	do	vinho.

j O S é 	 l U i z 	 A lv i M 	 B O r g E S 	 é 	 v i C E - P r E S i d E N T E 	 d A	

A B S - S P 	 E 	 E d i T O r 	 E x E C U T i v O 	 d A 	w i N E 	 S T y l E .
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