
A cor dun
viño é a pri-
meira sen-
sación que
percibe un
catador e
a p ó r t a l l e
información
sobre o tipo,
a idade e a
c a l i d a d e
dun viño.
Esta, asocia-
da a outras

percepcións constitúe a análise
sensorial. 

Existen estudios científicos que
demostran que a cor dun produto
afecta á nosa percepción doutros
atributos, como o arrecendo ou o
sabor. Está aceptado de forma
xeral, que un aumento na cantida-
de de cor nas uvas cadra cun
aumento na estrutura fenólica, un
aumento na intensidade recen-
dente e un aumento da calidade
do viño.

A orixe dos compostos fenólicos
do viño é a variedade de uva, que
llos aportará ao producto final
dependendo das prácticas enolóxi-
cas utilizadas en adega. Os com-
postos fenólicos pertencen a dous
grandes grupos: os acedos fenóli-
cos (benzoicos e cinámicos) e os
flavonoides (flavonois, antocianos
e taninos). A cor de variedades
brancas e tintas está causada pola
presenza destes compostos nas
vacuolas da pel da uva ou na pulpa

no caso de variedades tintoreiras.

Varios factores condicionan os
fenómenos de extración, uns rela-
cionados coa variedade de uva e
outros relacionados co proceso de
vinificación. Respecto ás varieda-
des de uva, podemos sinalar, a
potencial xenética da variedade
para a súa síntese, a localización
dos pigmentos, o tamaño das baias
que determina o % de pulpa, polo
tanto a relación sólido/líquido e o
grao de madurez da uva. En canto
ao proceso de vinificación, o des-
palillado e estruxado, o sulfatado,
a maceración, a termovinificación,
o pH, a osixenación e o uso de
enzimas

Desde un punto de vista físico, a
cor é a percepción que resulta da
detección da luz despois da súa
interacción cun obxecto. A per-
cepción dunha cor está afectada
pola composición física e química
do obxecto, a composición espec-
tral da luz que ilumina ese obxec-
to e a sensibilidade do ollo do
observador. A luz ao petar no
obxecto pode ser refractada,
reflectida, transmitida ou absorbi-
da por él. Se toda a enerxía
radiante no rango visible do espec-
tro é reflectida por unha superfície
opaca, o obxecto vese branco; se
se absorbe en parte, o obxecto
vese gris; e se se absorbe case com-
pletamente, o obxecto vese negro.

A cor dun viño pode definirse
como a media de tres sensacións, a

tonalidade cromática, a luminosi-
dade e a saturación, tamén cha-
mada pureza de cor. 

A tonalidade cromática é aquela
cualidade específica que se descri-
be con termos como vermello,
azul, verde ou amarelo; é imedia-
ta. A luminosidade atribúese a
claro/escuro e a saturazón é o atri-
buto que se utiliza para dicir que
unha cor é viva ou apagada. A
tonalidade cromática corresponde
á lonxitude de onda, a luminosida-
de á intensidade enerxética e a
saturación ao reparto espectral de
cada enerxía.

As cores nun viño, entón, diferén-
cianse pola lonxitude de onda da
radiación luminosa que impresio-
na o noso sentido da vista e que
está comprendida entre 380 e 780
nm. Polo tanto, os catadores perci-
ben que un viño ten cor vermello
cando a sua máxima reflexión da
luz se dá nas lonxitudes de onda
longas (600 a 700 nm); cando o
viño ten a súa máxima reflexión
en lonxitu-
des de onda
media, o
resultado é
un viño de
cor amarela
(500 a 600
nm); as
tonalidades
a z u l a d a s
nun viño
percíbense
cando o

viño reflicte as lonxitudes de onda
cortas (400 a 500 nm).

A formación dos catadores debe
pasar por un forte adestramento
en canto as cores se refire. Existen
instrumentos de medida de cor
que nos axudan a obxectivar as
cores dun viño. O sistema
Munsell, desenvolvido por A.H.
Munsell en 1905, é moi utilizado
para a definición de cores no ades-
tramento dun panel de catadores.
Está baseada nas tres dimensions
de cor, ton, intensidade ou lumi-
nosidade e a saturación. Este siste-
ma é moi útil cando se quere espe-
cificar a cor dun viño (Figura 1).

O sistema Munsell, tal e como
podemos apreciar na gráfica, divi-
de o círculo en tons (100 espazos
ou divisións o redor do círculo),
saturación (unidades que comezan
en 0 no centro e van aumentando
a valores de 10 a 18 dependendo
do ton) e luminosidade (perpendi-
cularmente, 0 para negro a 10 para
branco).

Outro sistema de medida por com-
paración de cor que se pode aplicar
ao viño é o espazo de cor C.I.E.
(Comisión Internacional de
l´Eclairage). Este sistema foi reco-
mendado pola Secretaria
Internacional da Viña e o Viño
(OIV) como o método mais ade-
cuado para valorar a cor dun viño. 

Este método caracteriza as cores por
un parámetro de luminosidade E e
duas coordenadas de cor x e e. Este
sistema é mais preciso que o ante-
rior e moi utilizado (Figura 2).

A análise sensorial débese levar a
cabo nunhas condicións o máis pró-
ximas posible ás instrumentais, de
maneira que os resultados obtidos
se atopen moi cercanos aos recolli-
dos en laboratorio. Tendo en conta
estas premisas desenvolveuse un
aparello óptico, 'Enoscope', que per-
mite a apreciación da cor e a trans-
parencia dun viño, e que ademais
permite unha aproximación entre a
análise instrumental e a sensorial.

Por último, a técnica da avaliación
sensorial da cor dun viño, ten que
seguir unha serie de pasos:

1. Inclinación da copa a 45º.
Observar o viño sobre un superfície
branca mate.

2.  Ollar a densidade da cor, esta
percepción dános información
sobre o corpo dun viño. Viños con
moito corpo ou estrutura, como o
Cabernet Sauvingnon, teñen unha
maior densidade de cor que estilos
de viño máis lixeiros, como Pinot
Noir.

3.  Ollar a tonalidade da cor e os
matices da metade da copa cara o
borde. As cores van desde o esbran-
quizado, medio ou profundo, verde/
palla/amarelo/dourado en viños
brancos, ou ámbar/rosa/carmesí/
rubí/lixeiro, medio ou mouro ver-
mello/tinta/tawny/ en viños tintos.

4.   Os viños xoves deben de ter un
aspecto brillante e  non apagado.
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A ANÁLISE SENSORIAL (2ª parte: A cor do viño) 

A CULTURA DO VIÑO

FFiigguurraa  22..  EEssppaazzoo  ddee  ccoorr  CC..II..EE..  

Mar Vilanova de la Torre.
Misión Biolóxica de Galicia.

CSIC

O diagrama de cromaticidade C.I.E. mostra as cores en función das lonxi-
tudes de onda (nm) e enerxias en vóltios (V). A área que engloba a cuva
inclúe as cores visibles (Nassau, The Physics and Chemistry of Cor, (Wiley,
New York, 1983).

FFiigguurraa  11..  SSiisstteemmaa    ddee  ccoorr  MMuunnsseellll..

 Blanco 
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