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Quem somos

Rafaela Lira nasceu em
Volta Redonda – Rio de
Janeiro, e atualmente
vive na Espanha. É
formada em odontologia
e atualmente é enóloga
com mestrado pela
Universidad San Jorge –
Zaragoza/Espanha.
Apaixonada pelo mundo
do vinho se dedica a
gerar conteúdos para
esse blog e para outros
projetos
ligados
à
viticultura, enologia e
enoturismo.

Jose Luis Fernandez nasceu
no Uruguai e atualmente vive na
Espanha. É formado em Direito,
trabalhou no mercado financeiro
por mais de 34 anos e hoje se
dedica junto com sua esposa
Rafaela, ao projeto Vinhos e
Castelos. A ideia dos castelos
partiu dele, pois sempre foi louco
por história medieval.
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Básico no mundo do vinho
Se você deseja se tornar um expert no mundo do vinho, então esta é a
oportunidade que faltava. Descubra aqui algumas particularidades sobre este
incrível universo.
O vinho é uma das bebidas mais antigas do mundo. Charmosa e elegante, ela
faz parte de um rico arcabouço histórico e está presente nas principais
comemorações.
Além disso, o vinho também possui propriedades benéficas para a saúde,
ajudando a prevenir diversas doenças.
E dentro dessa perspectiva, são
muitos os que desejam saber
sobre as particularidades desta
incrível bebida.
Neste e-book, você vai aprender
instruções básicas de como se
tornar um grande apreciador de
vinhos. Continue sua leitura para
descobrir como.

Capítulo 1 – História do Vinho
O vinho é uma bebida tradicional e bastante antiga, talvez tão antiga quanto a
própria história do mundo.
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Desse modo, sua analogia se faz bastante extensa mostrando que a bebida
esteve presente em épocas importantes da história como um todo.
Aqui dividiremos a história do vinho em duas partes: antes do nascimento de
Cristo e depois do nascimento de Cristo, para que haja melhor entendimento
sobre o estudo.

Capítulo 1.1 – A história do vinho antes de
Cristo
Alguns estudos indicam que a bebida poderia ter surgido no sul da Ásia e depois
se estendeu para o Oriente Médio e Europa.
No entanto, em uma analogia mais profunda, estudos que indicam a existência
de videiras na Geórgia, região do Cáucaso que são datadas da Idade da Pedra.
Tais videiras seriam cultivadas entre o ano de 7000 a 5000 a.C sendo este, o
primeiro indício de plantio de videiras organizado pelo homem.
Dessa forma, acredita-se que o vinho também tenha surgido nessa fase, no
entanto, as primeiras prensas e outros aparelhos utilizados para a produção do
vinho são datados do ano de 4000 a.C, e foram encontrados na Armênia.
Outros dados da história mostram que os primeiros escritos sobre vinho
aconteceram somente no ano de 1800 a.C, onde sua citação foi em uma das
obras literárias mais antigas do mundo: a Gilgamesh que consiste em uma série
de poemas e lendas que foram unidas no século XII a.C.
Em um trecho da Gilgamesh, na tábua 10 fala exatamente e com detalhes sobre
a fabricação do vinho.
Também existem relatos muito importantes na Bíblia sobre a bebida em seus
primeiros capítulos, Gênesis, onde Noé, um de seus personagens históricos, se
torna lavrador e planta um vinhedo.
Os judeus também retratam o vinho no Talmude, seu livro sagrado, que falam
sobre sua importância em diferentes cerimônias.
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Contudo, com o desenvolvimento da bebida, se tornava importante a criação de
um recipiente para carregá-la. Desse modo, surgiram as chamadas ânforas, que
em grego significa “carregado por duas pessoas”.
Mas apesar do nome grego, acredita-se que as ânforas foram uma invenção dos
cananeus que habitavam no Oriente Médio, sendo este, um recipiente propício
para o vinho no Egito no ano de 1500 a.C.
As ânforas foram muito utilizadas tanto para carregar quanto para armazenar
vinhos até a idade média.
Outro grande fato importante na história do vinho, chama-se “Odisseia do Vinho”
criada por Homero, um poeta grego que viveu no século VIII a.C. Em suas obras
clássicas como a “Ilíada” e “As aventuras de Ulisses” trazem narrativas sobre a
produção e consumo de vinho naquela época.
Por exemplo, nas “Aventuras de Ulisses” o vinho é citado como uma bebida doce
e forte, utilizada para adormecer o ciclope Polifemo.
O vinho também esteve presente nas peças de Teatro, na peça “Os bacantes”
no ano 400 a.C obra composta por Eurípedes, um teatrólogo grego, a bebida
está diretamente relacionada a um deus, Baco.
O vinho também esteve presente nas conquistas de Júlio César (ano 60, a.C)
um grande guerreiro estrategista que conseguiu expandir o Império Romano até
a Grã-Bretanha, presenteando seus generais com terras na Gália, terras onde
surgiram os primeiros vinhedos Borgonheses chamados romanés.

Capítulo 1.2 – O vinho depois do nascimento de
Cristo
A história do vinho depois do nascimento de Cristo também traz algumas
concepções importantes.
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É no ano de 65 a.C que o vinho ganha um manual que até aquele momento foi
considerado um dos mais completos. O responsável pela composição desse
manual foi Lúcio Collumela que retrata tudo sobre o vinho em seu livro.
É possível encontrar afirmações do autor deste livro que dizem a respeito dos
lucros que o vinho pode gerar, sendo a forma mais rentável da agricultura.
Na obra, o autor descreve todos os processos da plantação, que vão da poda
até a colheita e algumas técnicas são inclusive utilizadas nos dias atuais.
No ano de 77 d.C. a bebida ganhou ainda mais embasamento científico através
do livro Naturallis História, escrito por Plínio, o Velho, que cita em sua obra
grandes vinhos de Roma, detalhando técnicas de vinificação, bem como,
ressaltando as suas propriedades medicinais.
E é partir dele que surge a ideia de terroir, onde ele acreditava que alguns lugares
poderiam cultivar vinhos únicos.
A primeira compilação de vinhos foi feita no ano de 169 d.C. pelo médico Marco
Aurélio, de Galeno unificou todas as informações sobre vinho no tratado
chamado de Antidotis, que tinha como objetivo evitar que o imperador fosse
envenenado, mas que também serviu como base para o enriquecimento sobre
o conhecimento da bebida.
No ano 200 d.C. depois de muito tempo utilizando as ânforas, foram então
desenvolvidos os barris. Estudos indicam que os responsáveis pela criação dos
barris foram os celtas, na época em que começaram a vender vinho para a Itália.
E ainda nos tempos atuais os barris ainda são utilizados.
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Capítulo 1.3 – A Idade Média e a regulamentação
do vinho
O período da Idade Média foi uma época bastante complexa, principalmente no
que diz respeito ao vinho.
Foi exatamente nesse período que tanto a produção quanto a qualidade do vinho
começaram a decair, levando em consideração de que a bebida passou a ser
bebida apenas dentro da Igreja, em cultos religiosos.
O reaparecimento da bebida deu-se no ano de 800 d.C., quando Carlos Magno
realizou a promulgação de leis agrárias estabelecendo rígidas normas para sua
produção.
Além disso, o próprio Carlos Magno passou a cultivar vinhedos em muitas de
suas terras, e foi também o autor do nome de várias delas, como por exemplo,
a Corton- Charmelagne, que localiza-se na Borgonha.
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Capítulo 1.4 – Vinho e religiosidade na história
O vinho deixou de ser aceito em determinadas localidades, como no Japão,
China e em alguns países muçulmanos devido às proibições religiosas.
Contudo, no ano de 1048, Omar Khayyam, um cientista árabe criou uma obra
denominada Rubayait, que contém uma série de quartetos homenageando a
bebida.
No ano de 1112 d.C., os monges cistercienses receberam seu primeiro vinhedo
em

Meaursault

começaram

a

e
se

dedicar ao plantio e
cultivo

da

uva.

Estudiosos acreditam
que eles foram os
primeiros

a

plantar

Chardonay

em
Chablis,

estabelecendo

o

conceito de cru.

Capítulo 1.5 – O primeiro concurso de vinhos
E foi no ano de 1220 d.C. que houve então o primeiro concurso internacional de
vinhos que foi organizado por Filipe Augusto, na França.
O concurso foi estabelecido pois Filipe desejava saber qual o melhor vinho do
mundo e mandou seus mensageiros coletarem a bebida de diversas localidades,
sendo escolhido vinho de Chipre que foi eternizado no poema de Henry d’Andeli.
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Capítulo 1.6 – As novas vinhas do mundo
As novas vinhas do mundo começaram a aparecer no ano de 1550, a partir da
época das colonizações de Portugal e Espanha, uma vez que o vinho não resistia
ao tempo das viagens.
O primeiro vinicultor do Brasil apareceu no ano de 1552, seu nome, Brás Cubas
que após fundar a Vila de Santos manda trazer cepas de Portugal e começa a
plantá-las nas encostas da Serra do Mar, onde hoje se localiza a cidade de
Cubatão.
A partir do ano de 1630, após a Revolução Industrial que começam a surgir então
as garrafas de produção em série, que além de possuir qualidade superior,
também eram mais baratas.
A rolha de cortiça também foi implementada nesse tempo, mas foi somente no
ano de 1681 que ouviu-se falar do saca-rolhas.
Porém, no ano de 1785, a produção de vinho no Brasil teve que ser interrompida,
uma vez que Dona Maria I, baixou um alvará proibindo toda a produção. A lei só
foi derrubada no ano de 1808 através de D. João VI, que além de liberar a
produção da bebida, passou a utilizá-la em festas.
No ano de 1816, surge então o primeiro guia de vinhos do mundo chamado de
Topographie de tous les Vignobles Connus criado por André Jullien, que
conseguiu catalogar todos os vinhos do mundo, classificando os vinhos em
categorias de qualidade.
No ano de 1996, ocorre a primeira Expovinis que veio a ser uma das maiores
feiras de vinhos da América Latina.
Atualmente, o mundo possui diferentes vinícolas com vinhos de várias safras e
qualidades, sendo uma bebida bastante apreciada.

https://vinhosecastelos.com

11

Capítulo 2 – Classificação dos vinhos
Apesar do vinho tinto ter feito parte da história, os vinhos podem ser classificados
de diferentes formas. Neste capítulo, veremos cada uma delas.

Capítulo 2.1 –
Classificação
dos vinhos
por cor
O vinhos podem ter
cores

variadas

de

acordo com o tipo de
uva bem como ele é
elaborado.

Além

disso, cada um destes
vinhos possuem características detalhadas. Entenda quais são:
Vinhos tintos
Os vinhos tintos são os mais conhecidos, e também são os mais tradicionais no
mundo.
A sua principal característica está na cor avermelhada, que pode ser em tons
mais claros ou escuros.
Outra informação importante que deve ser conhecida, é o fato de que estes tipos
de vinho são fermentados com a casca da uva tinta, o que tende a reforçar a sua
cor.
Além disso, os vinhos mais escuros, são mais fortes e marcantes.
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A variedade que mais se destaque entre os vinhos tintos é a Cabernet
Sauvignon. Isso porque trata-se de uma uva de fácil cultivo que pode ser
produzida nas mais diversas regiões do mundo, sendo também uma das mais
utilizadas no corte bordalês.
De forma geral, os vinhos tintos podem acompanhar diversas refeições,
principalmente aquelas que levam carne vermelha.
Vinhos brancos
Os vinhos brancos também são bastante conhecidos e possuem esta tonalidade
por serem produzidos com uvas brancas ou algumas uvas tintas de polpa não
coloreada. Eles podem apresentar uma cor amarela, esverdeada e até mesmo
dourada.
Apesar de muitas pessoas associarem o vinho branco com a uva verde, na
verdade a sua produção possui outras particularidades.
Para ser realizada a produção do vinho branco é necessário que a uva esteja no
ponto ótimo da maduração, ou seja, tenha equilíbrio entre teor de açúcar e
acidez, que garantirá o sabor de frescor da bebida.
Uma das uvas mais utilizadas para a composição do vinho branco é a uva
Chadornnay, que também possui bom cultivo sendo utilizada em outros vinhos
como espumantes e champanhe.
Este tipo de bebida é ideal para acompanhar pratos de frutos do mar e peixes,
ressaltando ainda mais o seu sabor.
Vinho rosado
Cada vez mais o vinho rosado tem caído no gosto dos amantes de vinho. A
bebida pode ser produzida de diversas formas, no entanto, este tipo de vinho é
produzido comumente com uvas escuras.
A cor rosada é resultante do suco da uva, que em contato durante determinado
período com a casca resulta nessa cor.
https://vinhosecastelos.com
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O vinho rosado é mais famoso em regiões como a Califórnia, que também produz
os melhores vinhos desta categoria.

Capítulo 2.2 – Classificação dos vinhos por teor
de açúcar
Essa classificação de baseia no conteúdo de açúcar residual, ou seja, aquele
açúcar que não foi transformado em álcool pelas leveduras durante o processo
fermentativo.
Vinhos tranquilos
Secos: contém menos de 5g/l de açúcar.
Semi seco: contém de 5 a 15g/l de açúcar.
Meio doce: contém de 15 a 25g/l de açúcar.
Doce: contém de 25 a 50g/l de açúcar.
Licoroso: contém mais de 50 g/l de açúcar.
Vinhos espumosos:
https://vinhosecastelos.com
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Brut nature: contém menos de 3g/l de açúcar.
Extra Brut: contém entre 0 e 6g/l de açúcar.
Brut: contém menos de 12g/l de açúcar.
Seco: contém entre 17 a 32g/l de açúcar.
Demi-sec: contém entre 32 a 50g/l de açúcar.
Doux ou doce: contém mais de 50g/l de açúcar.

Capítulo 3 – As uvas
Mesmo as pessoas leigas sabem que o vinho é produzido de uma matéria-prima
que vai lhe conferir o sabor e aroma, dessa forma, neste capítulo, falaremos um
pouco sobre as uvas.

Capítulo 3.1 – Uvas tintas
Existem vários tipos de uvas tintas que resultam em maravilhosos vinhos,
contudo, aqui mostraremos três variedades para este processo.

Uva Barbera
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A uva Barbera é produzida na região da Itália, que tem como objetivo produzir
vinhos leves e frutados.
Porém, quando a uva é produzida em outras regiões, ela tende a resultar em
bebidas mais encorpadas onde é possível identificar facilmente o aroma de
ameixas, frutas vermelhas e cerejas.
Uva Montepulciano
A Montepulciano é uma uva muito cultivada em grande parte da costa leste da
Itália. Podemos dizer que é uma variedade bastante “generosa”, pois a partir dela
podem ser elaborados tantos vinhos jovens, como também vinhos de guarda.
Uva Nebbiolo
A uva Nebbiolo é considerada uma das uvas mais nobres da Itália e produz
vinhos marcantes, ricos em taninos e acidez, com grande intensidade de
coloração e aromática, o que torna esses vinhos apropriados para o
envelhecimento.
Uva Pinot Noir
Ela tem sua origem na França, a uva é conhecida por produzir os vinhos “
Borgogna”, contudo, sua produção se estendeu para Hungria, Itália, Califórnia,
América do Sul e Oregon. Essa uva produz vinhos tintos bem elegantes, frutados
em com baixa estrutura tânica. Alguns espumantes também são produzidos com
essa variedade de uva.

Capítulo 3.2 – Uvas brancas
As uvas brancas também ganham destaque na produção de vinhos, aqui vamos
tratar as três mais famosas do mundo.
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Uva Chardornnay
A uva Chardonnay é uma variedade originária da Borgonha (França) e
geralmente produz vinhos secos, pouco encorpados, frescos frutados e com
acidez alta.
Porém, quando envelhecidos em madeira, ganham corpo e complexidade.
Uva Riesling
É uma uva branca da família Vitis Vinífera que é originária da região Alsácia,
França, Alemanha e Áustria. Produz vinhos mineiras, secos e doces.
Uva Albariño
A uva albariño consiste em uma uva de casta branca que é muito famosa na
Península Ibérica e produz vinhos brancos frescos e aromáticos.

Capítulo 4 – Aprendendo sobre vinho varietal e
de corte
Os vinhos varietais e de corte são produzidos de acordo com as porcentagens e
variedades de uvas que utilizam, e seu entendimento é de grande importância
para quem deseja entrar no universo dos vinhos. Aqui, vamos falar sobre a
diferença de cada um deles.
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Capítulo 4.1 Vinho Varietal
Os vinhos varietais são assim chamados pois podem ser produzidos com apenas
uma única variedade de uva, porém podem ter um pequeno acréscimo de outra
variedade. É considerado vinho varietal aquele que contém entre 75 a 80%de
uma só variedade de uva. Essa porcentagem varia de acordo com o país ou
Denominação de Origem de procedência do vinho.

Capítulo 4.2 – Vinho de Corte
Vinho de corte ou “assemblage” é elaborado com vários tipos de uva e foi na
França que a elaboração se iniciou com a produção de excelentes exemplares.
Assim, esse tipo de vinho leva diferentes tipos de uvas e vinhedos, bem como,
safras e maturação.
Entre os vinhos de corte mais famosos temos:
•

Corte Bordalês: produzido na região de Bordeaux unindo a Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot que juntas conseguem desenvolver
o aroma de frutas com maciez.

•

Corte GSM: Produzido no Vale do Rhône a bebida mistura as uvas
Grenache, Syrah e Mourvèdre que resulta em uma bebida robusta,
frutada, macia e jovem.

•

Corte australiano: a bebida de origem australiana feita com as uvas Shiraz
(Syrah) e Cabernet Sauvignon resulta em sabor frutado e com taninos
agradáveis.

•

Corte alentejano:

produzida em Portugal com as uvas Aragonez

(Tempranillo), Trincadeira e Alicante Bouschet esta é uma bebida
memorável e bastante agradável, que produz rótulos conhecidos no
mundo todo.
•

Corte duriense: a bebida portuguesa da região Douro possui taninos bem
estruturados e com bom corpo resultantes da mistura das uvas Touriga
Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz (a mesma Tempranillo), Tinto Cão,
Tinta Barroca e Tinta Amarela (Trincadeira no Alentejo).
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Capítulo 5- Denominação de Origem
Denominação de origem é a classificação dos vinhos de acordo com a sua
origem. Por Denominação de Origem (D.O) podemos entender que é o nome
pelo qual os vinhos são reconhecidos e regulados por um conselho e que devem
cumprir uma série de requisitos pré-estabelecidos por esse conselho, ou seja,
são regras de produção em regiões determinadas garantindo a qualidade do
vinho e seu processo de produção.
As classificações e normas variam de acordo com cada país produtor vinícola.
Alguns produtores preferem se manter afastados da regulamentação das D.O s
pois assim conseguem ter mais liberdade na elaboração de seus vinhos. Isso
não significa que seus vinhos sejam inferiores, pelo contrário, alguns chegam a
ser de alta qualidade.

Capítulo 6 – Harmonização de vinho e comida
E para finalizar vamos falar um pouco sobre um quesito importante dentro da
enologia: a harmonização de
vinho e comida.
Quando falamos em
harmonização
vinho

com

de
comida

estamos falando de
enogastronomia
visa

harmonizar

que
a

comida com os vinhos
de modo que nenhum
sabor se sobressaia
entre os outros.
Trata-se mais de uma
ciência do que de fato
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talentos natos, e é um aprendizado muito importante para que você não cometa
gafes ao oferecer um vinho com determinado tipo de comida.

Para tanto, existem regras básicas que quando seguidas podem ajudá-lo na
escolha adequada do vinho. Veja quais são.
1 – Vinhos licorosos não são harmonizados com carnes vermelhas.
Isso porque tanto a carne vermelha quanto o vinho licoroso possuem gostos
fortes que anularam o sabor entre si.
2- Vinhos fortes e encorpados não devem ser harmonizados com peixes
Os pratos que envolvem peixes são pratos mais leves, e por isso também pedem
bebidas mais leves para que se mantenha o equilibro.
3 – Vinhos brancos são servidos antes dos tintos
Por possuírem sabores mais suaves que os tintos, os vinhos brancos devem
sempre serem servidos antes dos tintos.
4- Pratos gordurosos pedem vinho seco frisante ou espumante
Isso vai fazer um bom contraste com a oleosidade do prato permitindo que o
convidado possa até mesmo limpar a boca, aliviando o sabor da comida.
5- Pratos complexos pedem vinhos complexos, pratos simples pedem
vinhos simples
Isso ajuda na preparação de comidas que levam vinhos para que a bebida
consiga ressaltar o sabor da comida, não sumir ou sobrepor a ela.
Com estas regras básicas finalizamos os nosso e-book Básico para iniciantes no
mundo do vinho.
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