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O usO de barricas de carvalhO

nOs vinhOs da uva barbera causOu 

uma verdadeira revOluçãO

nO PiemOnte. esta é uma tendência

que veiO Para ficar?

um mito da Itália

por  nelson luIs pereIra



CaraCterístiCas e Denominações:

a barbera é uma cepa vigorosa 

que precisa ser contida em seu 

desenvolvimento, procurando sempre 

baixos rendimentos. sua destacada 

acidez e baixa quantidade de taninos 

podem ser atenuadas com um período 

de amadurecimento mais longo, 

retardando a época da colheita.

nesse sentido, é fundamental

o conceito de terroir, com vinhedos 

bem posicionados. 

suas prinCipais

Denominações são:

BarBera del Monferrato

Proveniente das regiões de alessandria 

e asti, é o típico barbera de aperitivo. 

fácil de beber, frutado, e com muito 

frescor, não deve envelhecer. 

BarBera d´alBa

barbera de muita personalidade,

às vezes, agressivos e bastante 

rústico. Os melhores exemplares 

admitem certo envelhecimento.

BarBera d´asti

Para muitos, o melhor dos barberas, 

mais elegante e menos incisivo

que seu rival de alba. sob esta 

designação está a grande maioria

dos barberas barricados. 

os BarBera Barricados 

disponíveis no Brasil

vinícola Braida – BarBera d´asti 

Bricco dell´Uccellone

Pioneiro neste novo estilo de barbera, 

sua primeira safra deu-se em 1982. 

com rendimentos em torno de 40 

hectolitros por hectare, sua vinificação 

ocorre com maceração ao redor

de 20 dias. em seguida,  permanece 

em barricas de carvalho 

por 12 meses. O mesmo período 

repete-se com afinamento em garrafa. 

vinho de grande estrutura, apto ao 

envelhecimento. a braida ainda produz 

os excelentes barbera d’asti bricco 

della bigotta e o barbera d’asti ai suma

Hastae QUorUM 

Produzido pelo consórcio das seis 

famílias já referidas no texto, teve 

sua primeira safra em 1997. um puro 

barbera d’asti, originado de uvas 100% 

barbera provenientes de diferentes 

vinhedos distribuídos por toda a região 

demarcada. vinificado com 15 dias 

de contato da casca com o suco, tem 

fermentação maloláctica completa.

O vinho permanece 10 meses em 

barricas novas de carvalho francês . 

antes do engarrafamento fica por 12 

meses em tanques de aço inoxidável.

azienda la spinetta – BarBera 

d´alBa vigneto gallina

este vinhedo de quatro hectares 

muito bem posicionado em solo 

predominantemente calcário, obteve

a primeira safra em 1996. a idade 

média das vinhas é de 30 anos. 

fermentado por cerca de 10 dias com 

controle de temperatura, amadurece 

em barricas de carvalho francês

de média tostadura entre 16 e 18 

meses. após este período volta para 

os tanques de aço inox por mais seis 

meses, antes de ser engarrafado sem 

filtração ou clarificação. 

alfiero Boffa – BarBera d´asti

vigna More

vinhas com idade média entre

45 e 65 anos e rendimentos ao redor 

de 40 hectolitros por hectare fazem 

deste vinhedo, um dos grandes 

destaques desta cepa. O afinamento 

em barricas de carvalho complementa 

magnificamente sua grande estrutura

vietti – BarBera scarrone

vigna veccHia

localizado em alba, este vinhedo com 

rendimentos baixíssimos (24 hectolitros 

por hectare) apresenta vinhas com 

idade de 70 a 80 anos. as uvas são 

fermentadas com maceração de 8 a 

10 dias, sob temperatura acima de 

26º c. seu amadurecimento passa por 

barricas de carvalho por 16 meses. seu 

engarrafamento é feito sem filtração.

MicHele cHiarlo – BarBera

d´asti la coUrte

rendimentos por parreira reduzidos, 

fermentação com temperaturas entre 

28 e 30º c com maceração por 12 

dias, propiciam um vinho de grande 

concentração. seu amadurecimento 

dá-se 50% em barricas de carvalho e o 

restante em grandes tonéis. Permanece 

por mais 12 meses em garrafa, antes de 

ser lançado no mercado.

prUnotto – BarBera

d´asti costaMiòle

O vinhedo costamiòle é um dos 

mais bem posicionados da região 

demarcada. a fermentação é toda 

direcionada para uma boa extração

de cor e taninos. seu amadurecimento 

é feito em barricas de carvalho francês 

(allier) em torno de 12 meses.

O envelhecimento na garrafa ocorre 

por um período semelhante, antes

da comercialização. 

nelsOn luiz Pereira é diretOr

de degustaçãO da assOciaçãO 

brasileira de sOmmeliers-sãO PaulO

   e você pedisse para um piemontês a descrição do que seria 

um vinho da uva barbera, a resposta seria certamente que se trata 

de um vinho leve, de acidez refrescante, com toques de frutas 

vermelhas frescas, além de traços herbáceos e de especiarias. 

 essa é uma resposta absolutamente óbvia e verdadeira, e não 

pode jamais fazer parte do passado, sob pena de aniquilarmos 

toda a tipicidade de um vinho, de um estilo e porque não dizer, de 

toda uma região muito tradicional localizada no norte da Itália. 

	 Entretanto,	tudo	evolui,	modifica-se,	moderniza-se,	inova-se.

Foi o que aconteceu e vem acontecendo no piemonte, nobre 

região do noroeste italiano. 

 o responsável por essa verdadeira revolução se chama 

Giacomo Bologna, proprietário da vinícola Braida, que aceitou a 

sugestão de Émile peynaud, prestigiadíssimo enólogo francês, no 

sentido que o vinho fosse imediatamente colocado em pequenos 

barris	 de	 carvalho	novo	 após	 a	 vinificação,	 como	acontece	nos	

châteaux de Bordeaux.

 esse procedimento jamais havia sido cogitado pelos 

produtores dos vinhos da uva barbera, que sempre buscaram um 

vinho simples e agradável, para consumo imediato, para matar a 

sede ou acompanhar as refeições. 

	 Com	o	tratamento	em	barricas	de	225	litros	de	fino	carvalho	

francês,	 o	 vinho	 tornou-se	 mais	 macio,	 preservando	 o	 caráter	

frutado e ganhando complexidade aromática, advinda dos aromas 

do carvalho, com notas de chocolate, especiarias e tostado. 

 no entanto, é sabido que a passagem por barrica exige que 

os vinhos tenham uma boa estrutura, pois haverá a desejada 

microoxigenação, além da interação com o carvalho. a solução 

estava em agir nos vinhedos, fazendo uma criteriosa seleção 

clonal, reduzindo drasticamente o rendimento por hectare e 

controlando	rigidamente	todos	os	passos	da	vinificação.

	 O	 resultado	 foi	 um	 produto	 altamente	 sofisticado,	 apto	 ao	

envelhecimento, de grande prestígio internacional e capaz de 

fazer sombra para os já consagrados vinhos da região, como os 

Barolos e os Barbarescos. estava nascendo um novo conceito, o 

Barbera	Barricado,	um	vinho	destinado	a	modificar	radicalmente	

a imagem da simpática barbera.

 o sucesso dos novos barberas motivou um grupo de 

produtores com espírito de renovação, a produzir um grande 

vinho, embasado num projeto chamado Quorum (com o sentido 

de reunião), numa vinícola que se chama Hastae, o antigo nome 

romano de asti. 

	 Para	tanto,	as	seis	famílias	que	fizeram	a	história	de	Asti	e	da	

barbera, a saber, Braida, Coppo, Chiarlo, prunotto, Vietti e Berta, 

requisitaram	os	melhores	profissionais	da	Itália,	começando	pelo

renomado enólogo italiano, ricardo Coltarella, além do engenheiro

agrônomo Federico Curtaz, que é o encarregado dos cuidados 

viticulturais.	Hoje,	O	Quorum	é	um	vinho	moderno	e	sofisticado,	

capaz de competir no disputadíssimo mercado internacional.

 a experiência vitoriosa dos Barbera Barricados nos mostra 

que podemos maximizar o potencial de qualquer casta, por mais

¨simples¨	que	ela	seja,	adotando	métodos	de	cultivo	e	vinificação	

adequados e atingindo patamares de qualidade nunca imaginados. 

 Contudo, é sempre importante frisar que a generalização 

dessas	técnicas	pode	uniformizar	a	maioria	dos	vinhos,	perdendo-se,

assim, a tipicidade e a individualidade dos diferentes vinhos 

produzidos em regiões tradicionais, tão valiosas, e imprescindíveis 

no mundo dos vinhos.  seguem, alguns vinhos disponíveis no 

mercado brasileiro, encantadores, complexos, e que podem 

abrir caminho, para uma melhor apreciação e entendimento 

dos grandes Barolos e Barbarescos, estes produzidos com a uva 

nebbiolo, a grade varietal do piemonte.


