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Na Sicília
o chefão é ela

Quando se fala em grandes tintos sicilianos,  a Nero d´AvolA 
é referência,  produzindo vinhos encorpados,  mas Quase sempre 

macios,  frutados e alcoólicos,  fáceis de beber e  de gostar,
Que têm conQuistado cada vez mais consumidores

por  nelson luiz pereira   fo t o  disisa

 Conhecida também como Calabrese, a Nero 

d´Avola é referência quando se fala em grandes 

tintos da sicília, provenientes de uvas autóc-

tones da região. Muita fruta, aromas de espe-

ciarias e de temperos, um toque defumado, e 

a maciez fornecida pelo álcool são as carac-

terísticas mais marcantes dos belos tintos que 

produz. são vinhos fáceis de beber e de gostar, 

bons companheiros de muitos pratos típicos da 

culinária italiana, principalmente com molhos 

que levam tomates e especiarias como orégano, 

alecrim, sálvia etc. e como, em geral, não são 

caros, vêm ganhando novos consumidores em 

todo o mundo, a tal ponto que a Nero d´Avola é, 

hoje, uma das uvas tintas italianas mais conhe-

cidas, depois, é claro, da Sangiovese e da Nebbiolo, 

que reinam absolutas, respectivamente, na Tos-

cana e no piemonte. 

 a Nero d´Avola é onipresente em praticamen-

te todas as denominações de origem da sicília 

que envolvem uvas tintas, tais como: Contea di 

sciafani, Contessa entellina, delia nivolelli, 

Eloro, Faro, Marsala, Menfi, Monreale, Riesi, 

sambuca di sicília, santa Margherita di Beli-

ce, sciacca, alcamo rosso, erice, Mamertino, 

noto e salaparuta. esta última tem no emble-

mático Corvo duca di salaparuta seu repre-

sentante mais conhecido no Brasil, presença 

frequente na carta de vinhos de muitos restau-

rantes. o vinho topo de gama desta vinícola, o 

famoso Duca Enrico, é um clássico desta uva 

num estilo mais tradicional. 

 dentre as denominações de origem sicilia-

nas, a única doCG promulgada recentemente, 

em 2005, é Cerasuolo di Vittoria. nela, a Nero 

d´Avola se associa a outra uva autóctone da ilha, 

a Frappato, sempre em proporção majoritária, 

que varia de 50 e 70%. deixando a sicília de 

lado, a denominação de origem Bivongi rosso, 

da vizinha Calábria, é das poucas em que a Nero 

d´Avola se faz presente, ainda que em pequena 

porcentagem, confirmando sua tímida presença 

fora de sua zona de produção original. assim, 

pode-se afirmar que a Nero d´Avola está tão asso-

ciada à maior ilha do mediterrâneo como, para 

desgosto de seus habitantes, a máfia, conhecida 

organização criminosa que vem sendo duramen-

te combatida pelas autoridades italianas. aliás, 

o vinho Don Antonio, da vinícola Morgante, 

lembra sutilmente o tratamento de reverência 

reservado aos sicilianos mais nobres e, por ex-

tensão, aos grandes chefões da “cosa nostra”, tão 

bem retratados na brilhante trilogia do cineasta 

Francis Ford Coppola, ele próprio de origem ita-

liana. Brincadeiras à parte, o don antonio faz 

jus à reverência, pois muitos o consideram uma 

das melhores expressões dessa uva na ilha.

o nome “avola” vem 
de um vilarejo da 

província de SiracuSa
 uva de maturação tardia, colhida de fins de 

setembro ao início de outubro, apresenta ca-

chos alongados, cônicos e medianamente com-

pactos. É cultivada principalmente na provín-

cia de siracusa, extremo leste da ilha, gerando 

vinhos encorpados, com bom teor alcoólico e 

tanicidade relativamente moderada. o nome 

Avola vem de um lugarejo ao sul desta provín-

cia, mas outras localidades – como noto, pa-

chino, rosolini, ispica e Vittoria – também se 

notabilizaram pelo seu cultivo. a Nero d´Avola 

requer podas severas para atingir níveis de con-

centração satisfatórios. 

 no Brasil, são encontrados excelentes vinhos 

dessa uva, em diferentes faixas de preço, de pro-

dutores de prestígio, como o já citado Morgante 

(expand), planeta (interfood – ver nota em Notí-

cias do Vinho, nesta edição), donnafugata (World 

Wine), Tasca d´almerita (Mistral), Cusumano 

(expand) e duca di salaparuta, especialmente 

o duca enrico (Bruck).
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