
	 Il	 Carbonaione,	 um	 supertoscano	 100%	 Sangiovese de classificação 

IGT (Indicazione Geografica Tipica), cuja primeira safra data de 1992, 

é um projeto do grande enólogo Vittorio Fiore na região de Greve in 

Chianti. Seu nascimento se deve a um vinhedo descoberto por Vittorio 

em Ruffoli – o Podere Poggio Scalette. A propriedade estava abando-

nada, mas as vinhas (com idade em torno de 70 anos) eram de um 

clone	raro	de	Sangiovese,	intitulado	Lamole. O vinhedo de 15 hectares foi 

trabalhado e recuperado para dar origem ao vinho em questão, sob a 

orientação de Vittorio e de seu filho Jurij, também enólogo, formado 

em Beaune, a quem delegou a administração da propriedade. O local 

encontra-se entre 350 e 500 metros de altitude, fator de extrema impor-

tância para se obter melhor equilíbrio entre nível de acidez e maturação 

fenólica ideal, a maior dificuldade quando se fala em Sangiovese.	 Das	

degustação especial ii

Vertical de il carbonaione, produzido 

c o m  u m  r a r o  c l o n e   d e  S A N G I O V E S E , 

c o m p r o V a  t a n t o  a  q u a l i d a d e

(e capacidade de enVelhecimento) desse 

Vinho como o talento de seu criador, o 

grande enólogo italiano Vittorio Fiore

por 	ARThuR AzeVedO e  nelSOn luIz PeReIRA

fo t o s  JOel GOnzAlez

46

Um sUpertoscano diferenciado



sub-regiões	 da	 chamada	 zona	 do	 Chianti	 Clássico,	

Greve in Chianti se caracteriza por originar vinhos 

mais encorpados, principalmente devido ao solo rico 

em Galestro (espécie de argila laminar, pedregoso).

 O processo de produção do Il Carbonaione	co-

meça no vinhedo, onde se busca baixo rendimento, 

perfeita maturação dos taninos e ótimo equilíbrio das 

uvas. há estrita seleção de cachos e o processo de re-

tirada dos engaços e esmagamento das uvas é realiza-

do da forma convencional. A fermentação ocorre em 

tanques de aço inoxidável, com temperatura contro-

lada, nos quais também ocorre a fermentação malo-

lática. O vinho amadurece em torno de 17 meses em 

barricas de carvalho de 350 litros, sendo 50% novas. 

A origem da madeira é quase toda francesa (90%), 

com uma pequena parte (10%) americana. esses fa-

tores, aliados à estrutura do vinho, permitem ótimo 

equilíbrio entre fruta e madeira.

 Mas o sucesso do vinho deve muito ao próprio 

Vittorio Fiore. Seu primeiro grande trabalho como 

enólogo-consultor foi em 1979, na Azienda Agríco-

la	 Castelluccio,	 situada	 na	 comuna	 de	 Modigliana,	

emilia-Romagna, onde tradicionalmente se produz 

vinhos com a casta Sangiovese. A partir daí, tornou-se 

um apaixonado e especializou-se no cultivo desta uva 

onipresente na Itália. em 1999, adquiriu participação 

majoritária nesta vinícola e entrega a outro de seus 

quatro filhos, Cláudio, enólogo formado em Adige, a 

responsabilidade de gerir a azienda. Vittorio, que de 

2003 a 2008 integrou a Comissão das Apelações dOC 

e dOCG italianas, explica que o cultivo da Sangiovese	

envolve uma série de detalhes para ser bem sucedida. 

A produção deve ser bastante reduzida, ficando entre 

1,0 e 1,5 kg por planta. Para se ter uma idéia de quão 

baixo é esse rendimento, basta lembrar que ele mal dá 

para encher uma garrafa de vinho.

 A Sangiovese também é muito sensível aos períodos de 

chuvas mais intensas, portanto, o ideal é que elas sejam 

bem distribuídas entre junho e setembro, e que venham 

acompanhadas de temperaturas bem elevadas, como 

normalmente ocorre nessa época. essas condições são 

bastante típicas das colinas centrais da região do Chianti 

Clássico.	Na	cantina,	é	preciso	domar	seus	taninos	sem-

pre presentes e um tanto austeros. A barrica usada com 

sabedoria é a melhor solução para conferir mais com-

plexidade aromática e ao mesmo tempo fornecer maciez 

necessária ao conjunto.

 Propriedade de 40 hectares adquirida por Vittorio 

Fiore em 1991. Aos 15 hectares de vinhedo, somam-

se olivais, bosques, pastagens e edificações. localiza-

da em Greve in Chianti, mais precisamente nas coli-

nas de Ruffoli, faz parte de Panzano, uma das áreas 

mais nobres para o cultivo da Sangiovese.	O	grande	pa-

trimônio da propriedade é a preservação de um clo-

ne	muito	 raro	de	Sangiovese,	 chamado	 localmente	de	

“Sangiovese di Lamole”. As vinhas mais antigas datam 

de 1915 a 1918, período em que houve o replantio 

dos vinhedos que tinham sido devastados pela Phillo-

xera no final do século 19. 

 em parceria com a Interfood, importadora exclu-

siva dos vinhos Il Carbonaione para o Brasil, a equipe 

de Wine Style teve a rara oportunidade de organizar 

uma degustação vertical do vinho, englobando as sa-

fras de 1998, 2000, 2001, 2002 e 2003. 

 O resultado foi bastante interessante, pois ofereceu 

a oportunidade de avaliar o trabalho de um grande 

enólogo em anos diversos, incluindo safras considera-

das muito difíceis, como foi o caso de 2002. Olhando 

o conjunto da obra, fica evidente que o Il Carbo-

naione, independentemente da safra, possui inegável 

personalidade e caráter, um estilo muito bem defini-

do, inerente ao terroir e ao processo de vinificação. 

As amostras analisadas apresentaram muitos pontos 

em comum, que nos permitem afirmar que o dedo de 
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Vittorio se faz sentir em cada uma delas. Pelos vinhos 

degustados, tem-se a impressão que houve a mudança 

para um estilo mais moderno a partir de 2000, mas 

como a série é pequena, fica difícil fazer essa afirma-

ção com absoluta certeza.

 O primeiro vinho degustado foi o Il Carbonaio-

ne 1998, já com dez anos de vida e ainda mostrando 

cor rubi, médio a escuro, com lágrimas finas e den-

sas. Brilha nos aromas, com evidentes notas de frutas 

(ameixas) em compota, toques animais (couro), taba-

co, notas terrosas e de especiarias. A evolução na taça 

mostrou a presença de ervas aromá-

ticas (tomilho, curry). na boca tem 

boa acidez, taninos de boa qualida-

de já resolvidos, média concentra-

ção e boa persistência. Já começa 

a	mostrar	discreta	austeridade,	per-

ceptível no declínio da fruta e na 

sensação de secar um pouco a boca 

no final. Melhor no nariz do que na 

boca, tem um estilo mais conserva-

dor e tradicional e está mais do que 

pronto	para	consumo.

 embora apenas dois anos mais 

jovem, o Il Carbonaione 2000 mostrou fôlego para 

mais alguns anos de adega. A cor é um saudável rubi, 

com pouca evolução, escuro e com lágrimas finas 

e densas. Aromas intensos de frutas escuras (cassis) 

maduras, com notas de fino couro e chocolate, mes-

cladas a delicados toques de carvalho tostado. Muito 

bom na boca, é equilibrado, concentrado, com bom 

corpo e muito boa persistência. Tem taninos de boa 

qualidade, bem trabalhados. Pode ser consumido 

hoje, com muito prazer, mas não desapontará quem 

guardá-lo	por	mais	alguns	anos.

	 uma das estrelas da degustação, o Il Carbonaione 

2001 é um vinho em plena evolução e seguramente ain-

da vai demorar alguns anos para mostrar todos os seus 

encantos. Rubi escuro e sem evolução, tem perfil aromá-

tico pouco evoluído, com frutas escuras, leve toque de 

couro e especiarias, além de carvalho tostado. Concen-

trado, encorpado, equilibrado e com taninos de ótima 

textura, ainda muito presentes, mostra boa concentra-

ção de frutas e longa persistência. O delicioso retro-ol-

fato, que lembra frutas vermelhas envoltas em chocola-

te, é um de seus pontos altos. Para comprar e guardar.

 Curiosamente, embora mais novo, o Il Carbo-

naione 2002 é um vinho já pronto para o consumo e 

com surpreendente perfil aromático, o mais aberto de 

toda a série. Por ser um “sobrevivente” de uma safra 

muito difícil, talvez seja o melhor testemunho do ta-

lento de seu enólogo. evoluído na cor (rubi com refle-

xos acastanhados), mostra, logo de início, fortes notas 

de torrefação, evoluindo para frutas 

escuras e toques de couro e tostado. 

Na	 boca,	 é	 bem	 menos	 concentra-

do, num estilo mais “magro” que o 

de seus irmãos, com corpo médio e 

persistência nada além de razoável. 

Os taninos são perceptíveis e o re-

tro-olfato é discreto. Como o 1998, 

é melhor no nariz do que na boca 

e já está pronto para o consumo.

     Para fechar, a melhor surpresa 

da degustação, o notável Il Carbo-

naione 2003, fruto de uma safra 

marcada pelo forte calor e que nem sempre dá ori-

gem a vinhos elegantes. Mas aqui houve a exceção 

que confirma a regra. A cor rubi, praticamente sem 

evolução e muito escuro, sinaliza para um vinho ain-

da jovem. Os aromas primam pela delicadeza, reve-

lando frutas perfeitamente maduras (e não cozidas, 

como é a regra da safra), com sutis notas balsâmicas 

e mentoladas, toques florais, de fino couro, tostado e 

chocolate, tudo com muita elegância complexidade. 

na boca, é delicioso: equilibrado, fresco, encorpado 

e concentrado, com taninos muito finos e maduros, 

longa persistência e retro-olfato de frutas escuras e 

chocolate. um grande vinho hoje –	e	ainda	por	mui-

to	tempo	–, que tem na sutileza seu melhor atributo.
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