
Para o bem ou Para o mal, 
taninos são elementos essenciais 
aos vinhos, mormente tintos; 
entender corretamente as 
sensações Provocadas Por eles 
é um aPrendizado fundamental 
Para degustadores Profissionais 
ou simPles amantes de vinhos

por  josé luiz borges   i lu s t ração  THoMATe
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 A complexidade química dos compostos polifenóli-

cos encontrados no vinho – que, de maneira simplista, 

chamamos de taninos – foi tema de artigo publicado 

em Ws nº 15.  Voltamos a ele, porque a análise senso-

rial dos taninos é uma das tarefas mais espinhosas da 

atividade de qualquer degustador. As sensações elusi-

vas provocadas pelos taninos podem levar um apre-

ciador menos experiente tanto à rejeição de grandes 

vinhos, que, por sua juventude, são agressivos, como, 

o que é ainda pior, a considerar bons vinhos de má 

qualidade, porém com estrutura delicada de taninos. 

Por isso mesmo, costuma-se separar os taninos em 

“bons” e “maus”. é mister, porém, entender essa qua-

lificação algo simplista.

 os taninos provocam dois tipos de sensações, am-

bas difíceis de avaliar e descrever. uma delas, mais 

TÉCNICA

familiar, é o amargor. essa sensação gustativa, em ge-

ral, provoca rejeição, pois a associamos com a falta de 

maturidade das frutas, ou com a natureza venenosa 

de alguns vegetais, ou, ainda, com o sabor de subs-

tâncias terapêuticas ou medicamentos. o amargor é 

o último sabor a ser percebido na degustação de um 

vinho, pois os receptores responsáveis por sua per-

cepção localizam-se nas papilas circunvaladas, que 

formam o V lingual na parte posterior da língua e, 

também, na orofaringe. os estímulos desses recepto-

res são transportados pelo nervo glossofaríngeo e são 

decodificados, nos níveis superiores do cérebro, como 

“amargor”. o amargor está mais relacionado aos fla-

vanóis como a catequina, enquanto a adstringência 

pode ser causada pelos flavanóis e não flavonóides 

como os derivados dos ácidos benzóicos e cinâmicos. 
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As sementes e o engaço encontrados nas uvas são fon-

tes importantes de catequinas, contribuindo para o 

amargor final do vinho

 A outra e, talvez, mais importante sensação des-

pertada pelos taninos é a adstringência. Diferente do 

amargor, que é uma sensação gustativa, a adstringên-

cia é uma sensação tátil, percebida pela mucosa (re-

vestimento interno) bucal. A adstringência é devida à 

propriedade dos taninos de coagular as proteínas sa-

livares ricas no aminoácido prolina, como a mucina, 

cuja função é promover a lubrificação das superfícies 

internas da mucosa oral, permitindo o deslizamento 

suave da parte interna das bochechas contra as gen-

givas e da língua pelo palato e por toda a cavidade 

bucal. A coagulação da mucina leva à deposição de 

aglomerados protéicos em toda a superfície mucosa 

da boca. o resultado é a perda da propriedade lu-

brificante dessa proteína acarretando maior atrito na 

fricção das superfícies orais internas. esta sensação 

desenvolve-se plenamente após seis a oito segundos 

da ingestão do vinho tinto, porque este é o tempo ne-

cessário para que a precipitação das proteínas ocorra.

 o léxico utilizado para descrever as sensações ads-

tringentes causadas pelos taninos é complexo e vago. 

uma tentativa de organizar estes termos, à semelhan-

ça da roda de aromas de Noble, foi empreendida por 

gawell e colaboradores, da universidade de Adelaide, 

Austrália. o sistema não teve, contudo, entre os de-

gustadores, a mesma aceitação que a roda de aromas. 

Ainda assim, é interessante conhecer algumas das defi-

nições obtidas nesse estudo, adaptadas ao português.

 A análise sensorial dos taninos é complexa e in-

teressante porque é preciso, necessariamente, levar 

em conta os aspectos de amargor e adstringência. 

entretanto, ao descrevemos um vinho em relação a 

seus taninos, é preciso, inicialmente, categorizá-lo 

em: pouco, moderadamente ou muito tânico. A ra-

zão para esta classificação inicial é que a quantidade 

de taninos apresentada por vinhos produzidos com 

diferentes variedades de uva é tão díspar que torna 

impossível compará-los. Assim, cepas como Baga, 

Tannat e Nebiollo, por exemplo, produzem vinhos com 

enormes quantidades de taninos. Por outro lado, Pinot 

Noir e Gamay tendem a originar vinhos com baixa ta-

nicidade. os vinhos de corte podem ser balanceados 

pela presença de duas ou mais variedades, mais ou 

menos ricas em taninos. é o caso clássico dos vinhos 

de bordeaux em que a dureza dos taninos da Cabernet 

Sauvignon é compensada pela maciez daqueles encon-

trados na Merlot e na Cabernet Franc. se nos apoiarmos 

na quantidade de taninos para comparação entre es-

ses vinhos, o julgamento sofreria um viés importante. 

Portanto, a quantidade percebida de taninos não é 

parâmetro no julgamento da qualidade. se o fosse, os 

barolos (Nebbiolo) sempre seriam superiores aos bor-

gonhas (Pinot Noir) da Côté d’or.

 A qualidade dos taninos deve, portanto, ser avaliada 

pela textura, mais ou menos grosseira; da adstringên-

cia provocada pelos taninos; e pelo amargor que possa 

ser percebido. o fator complicador é o fato de que a 

adstringência provocada por um vinho varia enorme-

mente segundo a cepa, sua composição, a maturidade 

das uvas, o modo pelo qual foi vinificado, o estágio em 

madeira e, sobretudo, a idade evolutiva do vinho.

maior acidez do fruto verde 
exacerba PercePção dos taninos

  o estado de maturidade da uva influi decisivamen-

te na percepção da adstringência, não somente por 

que o fruto verde é naturalmente mais tânico, como, 

também, porque sua maior acidez exacerba a percep-

ção dos taninos. o processo de vinificação contribui 

definitivamente para a estrutura e a qualidade dos 

compostos polifenólicos do vinho. Assim, a utilização 

de cachos inteiros, ou o desengace parcial dos cachos, 

aumenta a presença de taninos mais duros, mais ver-

des e eventualmente mais amargos no vinho. o mes-

mo ocorre com o emprego de “vinho de prensa” no 

corte final. As altas pressões utilizadas nas derradeiras 

prensagens do mosto podem romper as sementes, li-

berando taninos grosseiros e amargos, além de óleo. 

os taninos originários das sementes são mais ásperos 

e adstringentes do que os taninos de mesmo tamanho 

provenientes das cascas. o tratamento dado ao “cha-

péu” durante a fermentação tumultuosa, bem como o 

tempo e a temperatura da maceração pós-fermentati-

va determinam maior ou menor extração de taninos. 

A imersão e a remontagem frequentes do chapéu, a 

temperatura mais alta de fermentação, assim como 

tempos mais longos de maceração pós-fermentativa 

aumentam a extração de taninos. já a passagem por 

madeira aporta taninos hidrolisáveis ao vinho, que 

não alteram de forma significativa sua adstringência.

grau de Polimerização (gP) indica 
tamanho dos taninos
 
 A sensação de adstringência relaciona-se com o 

“tamanho” dos taninos. uma forma de estimar sua 

dimensão é o grau de polimerização (gP). este pa-

râmetro diz respeito ao número de moléculas de um 

polifenol, que se ligam para formar um determinado 

tanino. Dessa maneira, um tanino gP3 é um polímero 

de três unidades. em geral, taninos de menor grau de 

polimerização são menos adstringentes que os políme-

ros maiores. Assim, um tanino gP8 provocará menos 

duro
efeito combinado do amargor e da adstringência

agressivo
 excesso de adstringência

Pegadiço
deficiência no deslizamento entre as superfícies orais

o que dificulta os movimentos entre elas
masticatório

provoca a sensação de que se movimentando
 a boca, como na mastigação, poder-se-ia eliminar

a sensação de adstringência
adesivo

provoca a sensação de que as superfícies
da mucosa oral estão aderidas entre si

abrasivo
 excesso de adstringência de natureza áspera

verde
excesso de acidez combinada com excesso

de adstringência
brando

adstringência leve e de textura fina
macio

 adstringência leve a moderada com níveis adequados
de acidez e concentração de sabor



b o r g e s @ w i n e s t y l e . c o m . b r

sensação de adstringência do que um gP12. essa cons-

tatação contraria a visão tradicional da evolução dos 

vinhos de que a polimerização progressiva faz com que 

as grandes moléculas resultantes tornem-se insolúveis e 

se precipitem, tornando o vinho mais macio. Ademais, 

é comum encontrarmos excelentes vinhos que envelhe-

cem de forma magnífica e quase não apresentam depó-

sito. o fenômeno mais provavelmente responsável pelo 

abrandamento dos taninos com a evolução do vinho é 

a quebra das grandes moléculas e sua reorganização 

em polímeros menos agressivos.

 em conclusão, a análise sensorial dos taninos come-

ça por verificar se a sua quantidade é  adequada àquela 

tipologia de vinho. isto constatado, cumpre avaliar se 

seu estágio evolutivo, estimado pela maior ou menor 

adstringência, está de acordo com a idade do vinho. 

Vinhos jovens serão sempre mais tânicos do que os en-

velhecidos do mesmo tipo. Passa-se então à determi-

nação da qualidade dos taninos. os chamados “bons” 

taninos causam adstringência cuja percepção é a de 

granulação fina, não provocando adesão significativa 

entre as superfícies mucosas. Dão sustentação ao vinho 

e estão integrados na sua estrutura. embora o amargor 

seja atributo intrínseco do vinho, podendo ocorrer até 

mesmo, quando jovens, em grandes vinhos, sua sensa-

ção deve ser sutil e estar próxima do limiar de percep-

ção. já nos “maus” taninos, o amargor é fortemente 

sentido, chegando a ser desagradável; e a adstringência 

é abrasiva, com textura grosseira e áspera, que deixa a 

boca seca e árida. estes taninos, geralmente, não estão 

em harmonia com os demais componentes do vinho.


