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HISTÓRIA DO VINHO	

EXPANSÃO DOS VINHEDOS (3300 a 3100 a.C.)	
 A viticultura e o comércio dos vinhos se espalharam pelo 

Oriente Médio, da Mesopotâmia ao Egito. 

ORIGEM (10000 a.C.)	
 Na era paleolítica já se utilizavam uvas selvagens para a 

produção de vinhos.  

O VINHO NA ANTIGUIDADE (5000 a.C.)	
A passagem da videira selvagem para a cultivada se deu início por 

volta de 5000 a.C.  

 O transporte era feito através de ânforas, jarros de barros. 

Foram encontrados no Irã alguns jarros de barro datado de 3500 a 

3100 a.C. 
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HISTÓRIA DO VINHO	

VINHO EM ROMA	

O VINHO NA GRÉCIA (1000 a.C – 1000 d.C.)	

 Para os gregos o vinho não é mais 

apenas uma bebida, ele é um deus 

(Dionísio) que se materializa. 

 Os fenícios e os gregos difundiram o 

vinho pelo mediterrâneo por volta de 1000 

d.C. 

DA GRÉCIA À ROMA (200 a.C.)	

 Chegando em Roma, Dionísio se torna Baco para os 

romanos. 

•  72 d.C Plinio, o Velho, cientista e historiador classificou 16 grand 

crus na Itália. 

•  Nas conquistas romanas, as fronteiras do Império Romano se 

expandem  e a vinha se espalha. 

•  Para substituir as ânforas, 

os gauleses inventam o 

barril, muito mais prático e 

seguro 

[Parte1] www.vinhobasico.com 



HISTÓRIA DO VINHO	

NOVO MUNDO	

O DECLÍNIO DA CULTURA DA VIDEIRA	

•  A partir do século III, após a queda do império romano e com a 

invasão dos bárbaros, a cultura da videira começa a cair. 

•  Graças à religião católica, o conhecimento sobre produção de 

vinhos dos romanos não foi perdido. 

IDADE MÉDIA	

•  O vinho continua sendo uma bebida sagrada 

•  No final dessa época o vinho passa a acompanhar refeições e 

se torna símbolo de riqueza e requinte 

•  No Século XV a cultura da videira chega ao continente 

americano, em 1493 com vinhas trazidas por Cristovão Colombo 

•  Mais tarde são levadas para o Chile, Argentina e Califórnia 

•  No Brasil, a videira foi introduzida por Afonso de Souza (Santos/

SP), mas foi com a chegada dos italianos no século XIX à Serra 

Gaúcha que o cultivo deu um grande passo. 
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 Pra começar no mundo dos vinhos, é importante entender o 

que é e o que NÃO é vinho: 

 

 O vinho é obtido através da fermentação natural do açúcar 

através das leveduras, que transformam o açúcar em álcool, gás 

carbônico (CO2) e calor. 

 

Vinho é, por definição, a bebida obtida pela 

fermentação alcoólica do mosto da UVA sã, fresca e 

madura. É vedado o uso do termo “vinho” para 

produtos obtidos de quaisquer outras matérias-primas. 

O QUE É VINHO?	

Como é obtido o vinho?	

Açúcar	 Álcool	+	Gás	Carbônico	(CO2)	+	Calor	
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 Existem muitas bebidas que são popularmente chamadas de 

vinho, mas não são feitas de uva: “vinho de jabuticaba”, vinho de 

laranja”, “vinho de abacaxi” ou outra fruta que não seja uva. Essas 

bebidas podem até existir, mas não podem ser denominadas 

VINHO. 

O QUE NÃO É VINHO?	

Nem tudo que fermenta é vinho	

Outras bebidas da uva	
 Por outro lado, há bebidas derivadas da uva ou do vinho, 

mas que também não são vinhos, por exemplo: 

Conhaque Destilado de vinho que pode ser envelhecido ou não. Teor 

alcoólico de 36% a 54%. 

Brandy, ou conhaque fino Destilado de vinho envelhecidos em tonéis de 

carvalho por 6 meses. Teor alcoólico de 36% a 54% 

Grappa, Graspa ou Bagaceira Destilados alcoólicos simples de bagaço 

de uva, com ou sem borras de vinhos. Teor alcoólico de 35% a 54% 

Pisco Destilado do mosto fermentado de uvas aromáticas. Teor alcoólico de 

38% a 54%. 

Aguardente de vinho Bebida obtida exclusivamente de destilados simples 

de vinho ou por destilação de mostos fermentados de uva. Teor alcoólico de 

36% a 54%. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS VINHOS	

 Seco, meio-seco, fino, de mesa, espumante, frisante... São 

vários os nomes usados para classificar um vinho. 

Os vinhos podem ser classificados por: 

•  Classe 

•  Cor 

•  Teor de Açúcar 

 
A CLASSE DOS VINHOS	

 De acordo com a classe, os vinhos podem ser: 

de Mesa •  Teor alcoólico entre 8,6% e 14%.  
•  Podem ser feitos com uvas americanas ou vitis vinifera. 

Leve •  Teor alcoólico entre 7% e 8,5%. 

Fino •  Teor alcoólico entre 8,6% e 14%.  
•  São feitos somente com uvas vitis vinifera do grupo nobre. 

Espumante 
•  O Anidrido carbônico é natural do açúcar da uva. 
•  Teor alcoólico entre 10 e 13%. 
•  Pressão acima de 4 atm 

Frisante 
•  Anidrido carbônico pode ser natural ou adicionado. 
•  Teor alcoólico entre 7% e 14% 
•  Pressão entre 1,1 atm e 2 atm 

Gaseificado 
•  Anidrido carbônico adicionado por qualquer processo 
•  Teor Alcoólico entre 7% a 14% 
•  Pressão entre 2 atm e 4 atm 

Licoroso •  Teor alcoólico entre 14% e 18%. 
•  O álcool é obtido de forma natural ou adicionado. 

Composto 

•  Teor alcoólico de 14% a 20% 
•  Conteúdo alcoólico obtidos pela adição ao vinho de 

macerados ou concentrados de plantas amargas ou 
aromáticas, substâncias de origem animal ou mineral, álcool 
etílico, açúcar, caramelo e mistelas simples. 
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A COR DOS VINHOS	

Os vinhos podem ser classificados quanto a sua cor que podem 

ser: 

•  Tintos 

•  Rosés 

•  Brancos 

 

VINHOS TINTOS 

 O vinho tinto é elaborado a partir de uvas 

tintas, também chamadas de uvas vermelhas. 

A cor vermelha é obtida pelo contato do mosto 

da uva com a casca, por dias ou semanas. Além 

da casca, a cor pode ser adquirida pela polpa, no 

caso de uvas tintureiras (uvas com polpa 

vermelha). 

Exemplo de uvas tintas 
 

Polpa branca: Pinot Noir, Merlot, Malbec. 

Polpa vermelha (uvas tintureiras): Alicant Bouschet, Tannat, 

Touriga Nacional. 
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VINHOS ROSÉS 

O vinho rosé, ou rosado, é elaborado a partir de 

uvas tintas, porém o mosto fica menos tempo 

em contato com a casca, apenas algumas horas. 

VINHOS BRANCOS 

O vinho branco é o vinho sem qualquer tonalidade rosada. Ele 

pode ser elaborado a partir de: 

Uvas Brancas (blanc de blanc) 
 

Exemplos: 

•  Chardonnay 

•  Sauvignon Blanc 

•  Riesling 

Uvas Tintas de polpa branca (blanc de noir) 

Neste caso, a casca da uva é retirada antes que 

passe a cor da casca para o mosto.  
 

Exemplos: 

•  Pinot Noir (muito usada para espumantes) 

•  Pinot Gris 

Exemplo de uvas usadas para vinhos rosés: 

•  Malbec 

•  Cabernet Sauvignon 

•  Grenache 
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TEOR DE AÇÚCAR DOS VINHOS	

O teor de açúcar nos vinhos e espumantes é o que determina se 

ele é seco, suave, brut, doce, etc. A classificação do vinho quanto 

ao teor de açúcar deve vir descrita no rótulo. 

VINHOS FINOS (Tintos, Brancos e Rosés) 

ESPUMANTES  

Quantidade de Açúcar em Espumantes (g/litro) 

Nature até 
3g 

Extra-brut 3g a 
8g 

Brut 8g a 15g 

Sec 15g a 
20g 

Demi-sec 20g a 60g 

Doce +60g 

Quantidade de Açúcar em Vinhos Finos (g/litro) 

Seco Até 
4g 

Meio-Seco 4g a 25g 

Suave ou 
doce 25g a 80g 

Lembre-se: A quantidade de açúcar é dada em gramas de 

glicose por litro, ou seja, em uma garrafa de 750ml a 

quantidade é 25% menor. 
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VARIETAL e CORTE 

 O termo VARIETAL encontrado nos rótulos significa que o 

vinho é feito com apenas UMA uva. 

 Muitas vezes o nome da uva é citado no rótulo (Chardonnay, 

Cabernet Sauvignon, Merlot), mas em alguns casos aparece no 

rótulo somente o nome da região. 

VARIETAL	

Região Uva 
Beaujolais Gamay 

Borgonha (Branco) Chardonnay 
Borgonha (Tinto) Pinot Noir 

Varietais famosos 

 Em alguns países é permitido ter mais de uma uva em vinhos 

varietais, desde que contenha o mínimo exigido da uva principal.  

 

 No Brasil, um vinho varietal deve conter pelo menos 75% da 

uva descrita no rótulo. 

 

 Para se destacar, alguns produtores colocam no rótulo 

“100% Varietal” ou “Monovarietal” quando o vinho for produzido 

com apenas uma uva. 

Curiosidades 
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VINHOS DE CORTE	

 O Vinho de CORTE é o vinho que possui mais de uma uva. 

Outros termos também são usados como sinônimos: Assemblage 

(em francês), Blend (em inglês) e Lote (português de Portugal). 

Região Uvas 

Bordeaux (Tinto) 
•  Cabernet Sauvignon 
•  Merlot 
•  Cabernet Franc 

Champagne 
•  Chardonnay 
•  Pinot Noir 
•  Pinot Meunier 

Provence (Rosé) 
Até 13 uvas podem ser 
usadas, mas  as principais 
são Syrah e Grenache 

Rhône 
(GSM Blend) 

•  Grenache 
•  Syrah 
•  Mourvèdre 

Cortes famosos 

 Em alguns casos, os nomes das uvas são descritas no rótulo, 

em outros casos, aparece somente no rótulo somente o nome da 

região (assim como acontece com alguns varietais). 
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Sobre o Vinho Básico	

 O Vinho Básico é um blog sobre vinhos, mas sem regras, 

obrigações e palavras difíceis! Sou a favor do “Beba o que te faz 

feliz”. 

Me acompanhe no Blog e nas Redes Sociais 

www.vinhobasico.com	

..com/vinhobasico	

@vinhobasico	

www.vinhobasico.com 

contato@vinhobasico.com	

vinhobasico	
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Sobre mim	

 Meu nome é Érika Líbero, sou paulistana, sommelière formada 

pelo Senac-RJ e editora do blog “Vinho Básico”. Utilizo o blog para 

compartilhar minhas experiências e dividir um pouco do que aprendo 

no mundo dos vinhos. Moro na Serra Gaúcha e sempre compartilho 

minhas descobertas nas redes sociais. 


