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Cornas, às margens do rhône, na França,
Com seus tintos austeros e longevos, é um exemplo 
de respeito à tradição, mas alguns produtores 
da região estão Fazendo vinhos que lembram mais 
os SHIRAZ australianos do que os representantes 
típiCos desta apelação

área côncava, voltada para o sul, que abraça a vila de Cornas. Os vi-

nhedos se localizam entre 100 e 400 metros de altura, o que representa 

um risco, pois em alguns anos as geadas de primavera podem afetar os 

que estão plantados em níveis mais elevados, inclusive com colheitas 

mais tardias. A exposição ao sol, consequência da forte inclinação dos 

vinhedos, faz com que o trabalho em horários próximos ao meio-dia 

seja praticamente impossível, tamanha a intensidade do calor, que, por 

outro lado, é responsável pelo caráter especial – carnudo e terroso – que 

os vinhos apresentam.

 Quando comparados aos das vizinhas Hermitage e Crozes Her-

mitage, os vinhedos de Cornas costumam antecipar a maturidade 

das uvas em até uma semana. Por isso, muitos consideram que seus 

vinhos têm uma personalidade mais próxima de seus primos do sul 

do Rhône do que de seus irmãos do norte. Os solos graníticos são 

responsáveis por sua intensa mineralidade, ao mesmo tempo em que 

fortalecem e amplificam seus taninos. Isso proporciona maior longe-

vidade, principalmente aos vinhos provenientes do terço central da 

 magine o que você encontraria viajando numa máquina 

do tempo e voltando à época em que os vinhos eram 

produzidos à moda antiga? Taninos rústicos, quase gros-

seiros, é certo; mas, ao mesmo tempo, aquela concentração de 

fruta e pureza difícil de se encontrar nos vinhos modernos, que se 

transformam em fator de sedução e não de repulsa. Pois bem, esta 

viagem no tempo pode ser feita sem voltar ao passado. O destino? 

Cornas, às margens do rio Rhône, na França. A própria origem do 

nome “Cornas”, do celta “terra queimada”, já nos dá uma pista so-

bre quão diferente e especial é esta apelação situada quase no limite 

sul do Rhône norte. Reconhecido pela lenda como um dos vinhos 

prediletos do imperador Carlos Magno, Cornas já era citado em 

1763 pelo pároco local, Mr Moulin, como “um vinho negro de muito 

boa qualidade, produzido nas montanhas da cidade”. 

 Criada em 1938, Cornas é uma das apelações mais antigas da Fran-

ça, com área autorizada para o plantio de cerca de 550 hectares, dos 

quais aproximadamente 100 estão hoje cultivados com vinhas, numa 

Vista da cidade de 
Cornas com o vinhedo 
“Les Ruchets” (vinícola 
Jean Luc-Colombo) em 
primeiro plano



Os vinhos produzidos por cada um dão uma 

boa pista para entender o que significa ser tra-

dicional ou moderno em Cornas.

 Tome-se como ponto de partida um Cornas 

de Auguste Clape, de uma ótima safra na região, 

1995, degustado há alguns meses. O Cornas de 

Clape era um vinho negro, sem qualquer halo 

de evolução e com poucas indicações de seus 13 

anos de idade. Ainda apresentava lágrimas vio-

láceas, com aromas florais e de frutas maduras, 

e apenas começava a mostrar aromas terciários, 

como os animais (bacon). Em boca, mostrava-se 

um vinho potente, um tanto rústico, com massa 

de taninos beirando o desagradável, ainda com 

leve amargor final. Essa agressividade, quase 

grosseira, só era compensada pela massa de fru-

ta exuberante, que permitiria classificá-lo como 

tendo corpo e estrutura dos Syrahs australianos 

(mas sem a fineza destes), e aromas que lembra-

vam os de um grande Hermitage. Para obter 

esse padrão, as uvas usadas para produzi-lo pro-

vêm de vinhas muito antigas, com colheitas mui-

to tardias e eliminação rigorosa das que não al-

cançaram o nível desejado de maturidade. Seria 

quase desnecessário mencionar que os cachos 

de uvas não passam pelo processo de desengace 

(retirada das hastes, ou engaços, das uvas). As 

fermentações ocorrem em temperaturas supe-

riores a 34ºC por 5 a 7 dias e a maceração é 

prolongada por 7 dias, seguida de malolática e 

estágio em grandes barris de madeira usada. 

 Como contraponto, em recente viagem com 

um grupo da ABS-SP à Alsácia, Jura e Rhône, 

fomos recebidos pelo produtor que é considera-

do o enfant terrible de Cornas. O próprio Jean-Luc 

Colombo que, desde a década de 80, vem mu-

dando a história desse vinho. Enólogo de gran-

de qualificação, Colombo se instalou em Cornas 

Propriedade de Jean-Luc 
Colombo. Na página ao 
lado, colheita de uva Syrah 
em vinhedo da região

apelação. Região mais montanhosa, ela se distingue 

das áreas mais ao norte, nas quais o granito está 

misturado com argila e calcário, o que resulta em 

vinhos mais frutados e menos tânicos, portanto me-

nos clássicos que os primeiros.

 Mais ao sul, configura-se uma terceira zona. 

nesta, o granito se apresenta mais decomposto e 

misturado a solos arenosos, o que se reflete em seus 

vinhos, mais ligeiros e mais afastados do padrão es-

perado para um Cornas; talvez mais próximos de 

St. Joseph e Crozes-Hermitage. 

 Alguns pequenos riachos, afluentes do Rhône, 

formam pequenos vales, cercados de  florestas. ne-

las, ainda hoje, animais selvagens, como cervos, 

convivem com os inúmeros pequenos produtores 

de vinho, criando uma simbiose enogastronômica 

natural com os vinhos que produzem – Cornas en-

velhecidos, ricos em aromas animais. Aliás, cordei-

ro, queijos fortes, charcuterie, caça – enfim, pratos 

com muita intensidade e personalidade marcante 

– são as sugestões gastronômicas que os próprios 

habitantes da cidade de Cornas fariam a qualquer 

visitante, confirmando a imagem de potência e rus-

ticidade associada aos vinhos locais. 

 uma referência especial deve ser feita ao clone 

único de Syrah, originalmente responsável pelos vi-

nhos de Cornas, o mesmo que em Hermitage é co-

nhecido como Petite Syrah. diferentemente do clone 

Serine, de Côte-Rôtie, é capaz de produzir vinhos me-

nos coloridos e concentrados que os novos clones de 

Syrah. O clone de Cornas, é ainda menos propenso 

à “coulure” (falha no desenvolvimento das uvas após 

a floração, por condições climáticas ou metabólicas) 

e os produtores mais tradicionais ainda o plantam 

em gobelet (ou em vaso, sem sustentação) e não em 

guyot (um dos sistemas de condução da videira, em 

espaldeira – as fileiras paralelas, com sustentação 

em arame), como se faz mais modernamente. Este 

clone é uma das explicações para o caráter aro-

mático evolutivo único que os vinhos de Cornas 

apresentam, com toques terrosos e animais acentua-

dos, e que não encontram equivalência em nenhuma 

outra versão de Syrahs do novo ou do velho Mun-

do, com exceção dos de seus vizinhos Hermitages.

 A cidade de Cornas, com seus 2.000 habitantes, 

parece quase parada no tempo e no espaço, com 

sua paz e quietude modorrentas. Mas, essa aparen-

te tranquilidade parece esconder o clima de agita-

ção e fofoca, para não dizer de franca competição, 

que se instalou na região a partir da década de 80. 

Esse clima se traduz na divisão dos produtores dessa 

apelação em dois grupos opostos: tradicionalistas e 

modernistas. Basta citar o nome do mais respeitado 

representante da primeira corrente, Auguste Clape, 

a um integrante da equipe do mais brilhante líder 

da segunda, Jean-Luc Colombo, para que cenhos se 

fechem e argumentos claramente contrários aos con-

ceitos eno-filosóficos do inimigo sejam apresentados, 

sem grandes sutilezas que ocultem o ressentimento 

existente. São justamente estes dois nomes (Clape e 

Colombo) que definem os extremos desta equação. 
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em 1984, com a pretensão de modernizar os vinhos 

locais e exercer liderança equivalente à de guigal em 

Cote-Rôtie ou à de Jaboulet em Hermitage. Para tan-

to, utiliza densidade de vinhas por hectare muito su-

perior à média local (8.000 por hectare) e realiza forte 

poda em verde, para reduzir a produção e aumentar a 

concentração, prática completada por colheitas mui-

to tardias. Além disso, desengaça totalmente as uvas 

e faz macerações longas (18 a 21 dias) e maturações 

(15 a 20 meses) prolongadas, em barricas novas de 

carvalho francês. O resultado desses cuidados pode 

ser avaliado nos vinhos que produz.

 O primeiro Cornas de Colombo degustado foi o 

Terres Brunes 2005. Proveniente de oito parcelas di-

ferentes, dispersas por seus 6,5 hectares de vinhedos, o 

vinho foi mantido em barricas de carvalho francês (30% 

novas). O Terres Brunes primava pela concentração de 

fruta e apresentava corpo médio para intenso, um pou-

co de álcool a mais, e maciez e untuosidade intensas, 

lembrando mais um Syrah australiano do que um vinho 

do Rhône. Essa identidade com o estilo mais globaliza-

do do novo Mundo acentuou-se com o Cornas Lês 

Ruchets, proveniente de vinhas pré-filoxéricas. Muito 

mais intenso e encorpado, exibia aromas florais (viole-

tas) e de especiarias, com enorme massa tânica, matu-

ridade e fineza, passando sensação de quase doçura em 

boca, apesar de praticamente não ter açúcar residual. 

É um vinho delicioso, mas, degustado às cegas, dificil-

mente seria reconhecido como um Cornas.

 O embate entre “modernistas” e “tradicionalistas” 

na pequena Cornas parece sintetizar, em seu micro-

cosmo, o dilema em que se debatem muitas regiões e 

produtores de vinho atualmente: permanecer fiéis à 

sua identidade, mesmo que isso signifique abrir mão 

de grandes mercados, ou adotar um estilo mais mo-

derno e globalizado, ainda que isso implique, cada 

vez mais, abrir mão daquela identidade. O resultado, 

só o futuro – e os copos – dirão.
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APRECIE COM MODERAÇÃO

www.interfood.com.br
(11) 2602-7255

Barolo Roche provém dos 
melhores “crús” de Rocche 
dei Manzoni. Encorpado, 
com boa acidez e taninos 
redondos, deixa um fi nal de 
boca longo e persistente. 

Robert Parker: 94 pontos
Gambero Rosso: 2 Bicchieri

MAIS QUE UMA IMPORTADORA DE VINHOS.
UMA SELEÇÃO DE GRANDES CLÁSSICOS.
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Vinhedo “Les Ruchets” , visto da cidade de Cornas


