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Esta apresentação irá mostrar uma abordagem sistemática da base química do aroma do vinho 

obtido a partir do conhecimento adquirido nos últimos anos. A abordagem desenvolvida não é 

tanto sobre a natureza química dos compostos aromáticos, mas na forma como eles interagem 

uns com os outros e com outros compostos aromáticos para produzir diversas sensações 

aromáticas. Este conhecimento tem revelado a existência de uma série de regras básicas cuja 

base é baseada na observação empírica, mas estão de acordo com as leis da perceção e que 

explicam de forma satisfatória qual é o papel desempenhado pelas diferentes famílias de 

compostos na formação das notas aromáticas do vinho. Basicamente, é possível comparar o 

aroma do vinho a um jogo onde é possível identificar os seus diversos elementos: 1) o campo de 

jogo, que é composto por aquilo a que chamamos o tampão aromático do vinho, 2) os jogadores, 

que são os diferentes compostos aromáticos e 3) as regras do jogo. 

 

1. A base do aroma do vinho. O tampão aromático 

O tampão aromático é constituído por cerca de trinta compostos voláteis derivados da 

fermentação alcoólica (álcoois, ácidos, ésteres e alguns compostos carbonilicos), e pela β –

damascenona, o composto essencial do aroma de uva. Esta mistura de compostos possui 

propriedades básicas que determinam em grande parte as propriedades organoléticas do vinho. 

Este tampão aromático compreende os compostos responsáveis pelas notas agradáveis e 

frutadas (ésteres, β-damascenona), mas também os compostos aromáticos mais agressivos e por 

vezes desagradáveis (álcoois de fusel e ácidos), dando origem a um odor característico que é 

frequentemente descrito como “vinoso” e em que não é possível diferenciar os aromas associados 

aos diversos compostos individuais. Claro que existem diversas combinações desta mistura de 

base mostrando diferentes matrizes aromáticas com diferentes propriedades em graus distintos 

que enunciaremos abaixo. 

 

As propriedades desta mistura aromática podem ser qualificadas de tampão aromático, em 

analogia aos tampões químicos utilizados para ajustar o pH. O papel do tampão em química é o 

de compensar o efeito sobre o pH da dissolução de um ácido ou de uma base. O tampão 
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aromático atenua o efeito no odor da adição de uma substância odorante ou eliminação de um 

dos compostos que constituem a base. 

 

 

2. Classificação dos compostos odorantes com base no seu papel potencial  

 

É óbvio que o poder tampão pode ser rompido, permitindo ao vinho adquirir notas aromáticas mais 

nítidas e interessantes que as definidas pelo único adjetivo "vinoso”. Através da observação, 

sabemos que o tampão pode ser rompido pela ação das moléculas aromáticas de três formas 

diferentes: 

 

1. Utilizando uma única molécula numa concentração suficiente 

2. Mediante um grupo de moléculas homólogas química e aromaticamente atuando de 

forma concertada ou “famílias de moléculas” 

3. Por um grande grupo de moléculas partilhando uma característica genérica (frutado, 

doce, floral…) ou “confederação de moléculas” 

 

 

Esta molécula ou grupo de moléculas capaz de romper o tampão aromático será denominada de 

vetor aromático. E quer seja uma única molécula, uma família de moléculas, ou mais raramente 

uma confederação de moléculas, o efeito sensorial causado por um vetor aromático em qualquer 

mistura aromática complexa, tal como é o tampão do vinho, dependerá da sua concentração e da 

sua integração sensorial na matriz. Numa primeira abordagem, pode-se identificar as seguintes 

funções para qualquer vetor aromático numa mistura complexa: 

 

1. Compostos ou famílias de impacto. Transmitem o seu aroma específico à mistura. O 

odor do composto é claramente reconhecido no aroma global. A sua omissão provoca 

uma alteração radical no aroma que se desnaturaliza tornando-se irreconhecível 

 

2. Contribuintes maioritários. Contribuem de forma principal, mas não exclusivamente, 

para uma nota importante do aroma da mistura. Embora o aroma do composto não 

possa ser reconhecido no aroma da mistura, a sua omissão causaria uma forte 

alteração quantitativa e uma distorção qualitativa  
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3. Contribuintes nítidos. Contribuem de forma nítida, mas não de forma principal, para 

uma nota aromática da mistura. A sua omissão provoca uma diminuição evidente na 

intensidade da nota aromática da mistura, mas somente pequenas alterações no perfil 

qualitativo 

 

4. Os contribuintes minoritários ou subtis. Contribuem juntamente com muitos outros 

compostos para uma nota genérica do aroma. A omissão de apenas um destes 

compostos pode passar completamente despercebida 

 

 

Dependendo da "exclusividade" do seu aroma e da gama de concentrações que aparecem no 

vinho, encontraremos algumas moléculas que individualmente podem até chegar a desempenhar 

o papel de composto impacto. Em segundo lugar identificaremos vetores aromáticos formados por 

diversas moléculas que esporadicamente podem tornar-se em compostos impacto, e finalmente 

apresentaremos brevemente as confederações de moléculas. 

 

 

 

3. Vetores monomoleculares ou compostos impacto 

 

 

Até a data, 17 em compostos foram descritos, atingindo concentrações suficientes em alguns 

vinhos do mundo, para atuarem como um verdadeiro composto impacto. Estes compostos são: 

 

 Procedentes da uva ou de precursores glicosídicos: linalol, óxido de rosa cis, -

damascenona, -ionona e rotundona 

 Procedentes da uva mediante precursores cisteinilicos: 4-metil-4-mercaptopentanona, 3-

mercaptohexanol e acetato de 3-mercaptohexilo 

 Procedentes das fermentações : acetato de isoamilo e diacetilo (que tem um papel 

ambíguo) 

 Procedentes da madeira : whiskylactona 

 Procedentes da evolução oxidativa : metional, fenilacetaldehído e sotolon (estes três 

compostos têm um papel ambíguo) 

 Procedentes de uma evolução redutiva : furfuriltiol e benzilmercaptano 
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Isto significa que é possível encontrar no mercado vinhos de qualidade nos quais é possível 

identificar o odor destas moléculas, de acordo com a definição de composto impacto. Obviamente, 

trata-se de vinhos com aromas muito marcados, como os vinhos de Muscat, de Gewurztraminer 

ou de Sauternes. Além disso, em muitos outros vinhos nos quais estes compostos estão 

presentes em quantidades médias eles têm papéis mais modestos, como contribuintes 

maioritários, nítidos ou mesmo minoritários. Em qualquer caso, estes 17 compostos são 

responsáveis por 17 notas aromáticas características, que podemos encontrar de uma forma mais 

ou menos explícita nos diversos vinhos. 

 

 

4. As famílias de aromas 

 

No vinho, como em muitos outros produtos naturais, encontramos diversos grupos de moléculas 

homólogas, ou seja, moléculas com a mesma estrutura química mas de tamanho diferente. Estas 

moléculas são geralmente produzidas pelas mesmas vias de síntese, em uvas, leveduras ou 

bactérias, ou mesmo na madeira. Um exemplo típico são as -lactonas, já que podem ser 

encontrados nos vinhos cinco membros desta família (-octa, -nona, -delta, -undeca e -

dodecalactonas). Todas estas moléculas têm um aroma semelhante reminiscente a coco ou a 

pêssego. Em geral, em muito poucos vinhos - estas moléculas estão em concentrações acima do 

limiar de perceção, de forma que na maioria dos casos apenas atuam como contribuintes 

minoritários. No entanto o facto de coexistirem no vinho cinco moléculas com os aromas similares 

pode permitir considerar a nota aromática formada pelo conjunto dos compostos, como um 

contribuinte maioritário ou até mesmo de impacto. Este conjunto aromático pode ser denominado 

de família aromática. Uma família aromática pode também desempenhar papéis de compostos 

impacto, contribuintes maioritários, nítidos ou minoritários. 

 

 

Por ordem potencial de importância encontramos: 

 

1. Ésteres etílicos de ácidos gordos (butirato, hexanoato, octanoato e decanoato de etilo) 

2. Acetatos dos álcoois de Fusel (acetatos de isoamilo, isobutilo, hexilo e feniletilo) 

3. Ésteres etílicos dos ácidos ramificados (ésteres etílicos dos ácidos isobutírico, 2-

metilbutírico, isovaleriánico, 2,3 e 4-metilpentanoicos e ciclohexanoico) 

4. -lactonas: -octa, -nona, -delta, -undeca e -dodecalactonas 

5. Isoaldeídos: isobutiraldeído, 2-metilpentanal, isovaleraldeído  

6. Aldeídos alifáticos: octanal, nonanal, decanal 

 



FERREIRA, BASES MOLECULARES DO AROMA DO VINHO, PAG. 5 

WWW.INFOWINE.COM  – REVISTA INTERNET DE VITICULTURA E ENOLOGÍA, 2013, N. 4/1 

 

A estas famílias "puras" de compostos realmente homólogos, é possível juntar outras famílias 

"mistas", nas quais as estruturas químicas apresentam semelhanças, mas não são, estritamente 

falando, compostos homólogos e os odores têm fortes semelhanças, mas são claramente 

distinguíveis: 

 

7. Família da baunilha: vanilina, etil vanilato, vanilato de metilo, acetovanillona, 

siringaldeído 

8. Família de açúcar caramelizado: furaneol, maltol, homofuraneol, sotolon  

9. Fenois voláteiss: guaiacol, eugenol, isoeugenol, 2,6-dimetoxifenol, 4-alil-2,6-

dimetoxifenol 

10. Cinamato de etilo e dihidrocinamato 

 

Alguns compostos descritos no parágrafo anterior, quando se encontram em níveis baixos, 

passam a atuar dentro de uma família 

 

11. Terpinóis (linalol, geraniol, -terpineol, -citronelol, nerol) 

12. Norisoprenoides frutados e/ou vegetais (-damascenona, -ionona, -ionona, 

vitispiranos, TDN, theaspirano) 

 

 

 

É importante assinalar que existem alguns compostos que aparecem em várias das listas 

anteriores, o que não é surpreendente, tendo em conta as amplas gamas de concentração que 

podem ser encontradas em diferentes vinhos. Em ambos os casos, devemos considerar que as 

famílias aromáticas são responsáveis por cerca de 10 notas aromáticas distintas que vemos em 

muitos vinhos (a adicionar às 17 descritas na seção anterior). 

 

 

5. Confederações de minoritários 

 

Por último, quando um vinho não contém nenhum dos vetores anteriormente definidos num nível 

suficiente para desempenhar um papel ativo, o seu aroma para além do vinoso do tampão pode 

ser devido à ação combinada de vários desses vetores para promover um atributo genérico. Isto 

ocorre em algumas vinhos brancos de variedades neutras nos quais as notas doces, lembrando o 

pólen das flores, são devidas à ação conjunta de quase vinte moléculas derivadas dos 
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precursores glicosídicos e pertencentes a famílias de terpenos, norisoprenóides, baunilhas e -

lactonas. 

 

 

6. Os potencializadores reveladores do aroma 

 

Um potencializador do aroma é uma molécula que provoca um aumento na intensidade aromática 

de uma mistura superior à sua simples contribuição aromática. A potencialização aromática é um 

fenómeno que não está bem documentado cientificamente embora os perfumistas lhes 

referenciem. De forma empírica podemos aventurar que ocorre nos casos em que um atributo 

aromático de uma determinada molécula completa ou complementa os da mistura à qual é 

adicionado, produzindo um novo conceito aromático que se percebe com maior nitidez e 

intensidade. No vinho foi parcialmente documentada a ação potencializadora da β -damascenona, 

do sulfeto de furaneol e homofuraneol e do sulfato de dimetilo na perceção das notas frutadas. 

 

 

7. Defeitos ou «distorção» do aroma 

 

Existem numerosas moléculas bem conhecidas pelos enólogos que são responsáveis pelos 

defeitos aromáticos no vinho, desde o avinagramento até ao TCA, passando pelo 4-etilfenol. O 

que já não é tão bem conhecido é que algumas dessas moléculas classificadas como defeitos, 

bem como algumas outras que não estão classificadas, podem ter um efeito muito negativo sobre 

a qualidade sensorial do vinho em níveis muito abaixo dos que são considerados de risco. 

 

O efeito do 4-etilfenol é um dos mais conhecidos. Está bem documentado que pequenas 

concentrações deste composto, a níveis muito inferiores ao seu limiar de identificação, causam 

uma diminuição significativa da intensidade do aroma frutado, mas pode causar uma supressão 

aromática completa. De alguma forma, é como se estas moléculas revertessem a rotura do 

tampão aromático causada pelas moléculas positivas do aroma e em última análise, como se 

permitissem reforçar o tampão aromático do vinho. Em qualquer caso, se esta molécula - que não 

é entendida como tal - fosse removida do meio, a consequência seria um aumento nítido das 

notas aromáticas positivas do vinho. Pode-se dizer então que é necessário reconsiderar a noção 

de defeito. 
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8. Notas finais 

 

Os grandes vinhos têm de ser complexos, exigindo que o seu aroma possa ser reconhecido em 

múltiplas nuances. Do ponto de vista químico-aromático isto implica que um grande vinho deve ter 

diversos dos vetores aromáticos acima mencionados numa situação em que nenhum prevaleça 

sobre os outros. O principal problema é que a partir do momento em que um dos vetores se torna 

dominante, a sua perceção sensorial pode ser alterada e simplificada. 

A presença simultânea de diversos vetores aromáticos com sucesso a romper o tampão pode ser 

resolvida por um impasse em que ambas as nuances aromáticas se percebem de forma conjunta 

no que podemos chamar de uma interação competitiva, ou através da uma interação criativa, 

aparecendo um novo conceito aromático. No caso em que um dos vetores está dentro do grupo 

dos "defeitos" ou seja totalmente incompatível com outro vetor, pode ocorrer interação destrutiva 

parcial ou total ou uma diminuição. 
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