
uva em destaque

	 A	 Nebbiolo	 é	 a	 grande	 uva	 do	 Piemonte,	 onde	

dá	origem	aos	famosos	Barolos	e	Barbarescos.	Pro-

vavelmente,	 seu	 nome	 vem	 de	 “nebbia”	 (neblina),	

muito	comum	nos	longos	e	ensolarados	outonos	da	

região,	 período	 no	 qual	 esta	 exigente	 casta	 atinge	

sua	 maturação	 ideal.	 Com	 cachos	 alongados,	 suas	

uvas	 são	 ricas	em	pruína,	 espécie	de	cera	que	 lhes	

confere	um	aspecto	ligeiramente	esbranquiçado	ou	

grisalho,	o	que	talvez	seja	outra	explicação	para	seu	

nome. Apesar de possuir casca relativamente fina, 

apresenta	textura	dura,	rica	em	taninos	e	com	alta	

acidez	natural.	Estes	dois	fatores	explicam	sua	ma-

turação	 obrigatoriamente	 tardia	 (segunda	 quinze-

na	 de	 outubro).	 Ou	 seja,	 é	 necessário	 um	 período	

relativamente	 longo	para	que	os	 taninos	amadure-

çam	 adequadamente	 e	 mantenham	 bons	 níveis	 de	

acidez.	Mesmo	no	Piemonte,	seu	terroir	natural,	as	

condições	 acima	 desencorajam	 o	 cultivo	 aleatório	

da	 Nebbiolo,	 recomendando	 que	 se	 usem	 critérios	

bem definidos, para se obter ao menos relativo su-

cesso.	Essas	mesmas	razões	explicam	porque	as	ten-

tativas	 de	 cultivá-la	 em	 outros	 países	 são	 extrema-

mente	 tímidas	 (ver	 adiante).	 Visualmente,	 sua	 cor	

evolui	 com	certa	 rapidez	do	 rubi	 ao	granada,	mas	

demora	a	exibir	toques	atijolados,	típicos	de	vinhos	

mais	 velhos.	 Isso	 se	 deve	 ao	 fato	 de	 a	 Nebbiolo	 ser	

muito	 rica	 em	 taninos,	 mas	 pobre	 em	 antocianos.	

Responsáveis	 pela	 tonalidade	 violácea	 encontrada	

em	muitos	vinhos,	especialmente	quando	jovens,	os	

antocianos	 se	 oxidam	 mais	 rapidamente.	 No	 caso	

dos	 taninos,	 mais	 abundantes,	 a	 polimerização	 é	

mais	 lenta.	 Em	 resumo,	 a	 evolução	 de	 cor	 é	 mais	

rápida	no	início,	com	a	perda	dos	antocianos,	e	mais	

demorada	com	o	passar	dos	anos,	o	que	torna	difícil	

No PiemoNte, seu terroir Preferido, essa varietal

de difícil cultivo oriGiNa GraNdes viNhos como o Barolo, 

coNhecido como “rei dos viNhos” e “viNho dos reis”,

e seu irmão mais acessível, o BarBaresco
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Rica em taninos e com 
alta acidez, a Nebbiolo 

necessita longo período 
de amadurecimento para

que possa produzir vinhos
equilibrados e longevos



determinar	a	idade	de	um	Barolo	apenas	por	sua	cor.				

	 Aromaticamente,	 suas	 características	 mais	 típicas	

remetem a frutas como cerejas e framboesas, flores 

como	violetas	e	rosas,	o	clássico	defumado,	que	 lem-

bra	alcatrão	ou	betume,	notas	de	alcaçuz	e	de	cacau	

(chocolate	 amargo).	 Com	 a	 evolução,	 podem	 surgir	

toques	 animais	 e	 de	

trufas.	 gustativamen-

te,	 acidez	 e	 tanicidade	

são	 notáveis,	 já	 que	

estes	 fatores	 juntos	 são	

potencializados.	 Os	 vi-

nhos	feitos	com	Nebbiolo	

são	 relativamente	 en-

corpados	 e	 equilibra-

dos	em	álcool.	

	 As	colinas	próximas	

à	 cidade	 de	 Alba,	 re-

gião	 conhecida	 como	

langhe,	 constituem	 o	

terroir	 natural	 para	 a	

Nebbiolo.	Mas,	para	que	

ela	 alcance	 níveis	 de	

maturação	 ideais,	 en-

tram	 em	 jogo	 também	

fatores	 como	 condi-

ções	 de	 solo,	 altitudes	

específicas e tipos de 

exposição	 do	 terreno.	

	 Os	solos	em	langhe	são	muito	variados,	podendo	

ser	arenosos	ou	pedregosos	na	superfície,	mas	tendo	no	

subsolo	uma	base	de	marga	calcário	(mistura	de	argila	

e calcário). Os maiores contrastes são verificados en-

tre	as	comunas	de	la	Morra	e	serralunga	d´Alba.	Na	

primeira,	a	 forte	presença	de	manganês	e	magnésio,	

no	 chamado	 solo	 de	 terra	 bianca,	 gera	 vinhos	 mais	

frutados,	macios	e	acessíveis	na	juventude;	enquanto	

na	segunda,	o	solo	amarelado	e	rico	em	ferro	produz	

vinhos	mais	austeros,	fechados,	que	necessitam	enve-

lhecimento	prolongado.	são	esses	contrastes	que	dão	

origem	à	polêmica	divisão	de	estilos	entre	os	principais	

produtores	de	Barolo:	modernistas	e	tradicionalistas.	

Pesam	também	nessa	diferenciação	fatores	como	o	uso	

de	barricas	novas	de	carvalho,	normalmente	 france-

sas,	em	oposição	aos	tradicionais	tonéis	de	grande	ca-

pacidade	(5.000	litros),	em	geral	de	carvalho	esloveno.	

	 As	duas	comunas	fazem	parte	de	um	mosaico	in-

trincado,	 formado	pelas	onze	comunas	consideradas	

Denominação	 de	 Origem	 Controlada	 e	 garantida	

(DOCg)	 Barolo.	 Este	 é	 o	 vinho	 mais	 célebre,	 ela-

borado	com	100%	Nebbiolo,	 aclamado	historicamen-

te	 como	 “Rei	 dos	 Vinhos,	 Vinho	 dos	 Reis”.	 Outra	

DOCg	igualmente	famosa	é	Barbaresco,	geralmente	

com	vinhos	mais	acessíveis	e	redondos	na	juventude.	

Apesar	da	proximidade,	o	Barbaresco	provém	de	coli-

nas	mais	baixas	e	muito	mais	próximas	do	importante	

rio	 tanaro,	 nas	 redondezas	 de	 Alba,	 região	 em	 que	

o	amadurecimento	da	Nebbiolo	se	dá	de	forma	menos	

dramática	 do	 que	 na	 região	 do	 Barolo.	 Em	 suma,	

pode-se	dizer	que	Barbaresco	é	o	lado	mais	feminino	

da	Nebbiolo,	enquanto	Barolo	é	seu	lado	mais	austero	

e	 viril.	 As	 comunas	 que	 compõem	 a	 DOCg	 Barbe-

resco	são	apenas	três:	Barbaresco,	treiso	e	Neive.	Por	

isso,	a	produção	de	Barbaresco	equivale	a	aproxima-

damente	um	terço	da	produção	de	Barolo.	Quando	se	

fala	em	Barbaresco,	é	impossível	deixar	de	mencionar	

Angelo	gaja,	o	“rei	do	Barbaresco”,	um	dos	grandes	

nomes	da	vitivinicultura	italiana.	Dos	grandes	vinhos	

que	elabora,	merecem	citação:	sori	tildin,	sori	san	

lorenzo	e	Costa	Russi.

NEBBIOlO	D´AlBA	E	lANghE	
NEBBIOlO	sãO	DENOMINAçõEs
EM	AsCENsãO	

	 Roero,	ghemme	e	gattinara	formam	as	outras	três	

importantes	DOCgs	do	Piemonte,	que	evidentemente	

têm	como	casta	majoritária,	ou	muitas	vezes	única,	a	

Nebbiolo.	Os	vinhos	dessas	denominações	muitas	vezes	

carecem	 de	 maior	 concentração,	 cor	 e	 extrato,	 visto	

que	as	condições	em	seus	respectivos	terroirs	não	são	

tão	 propícios	 ao	 cultivo,	 sobretudo	 pelo	 clima	 mais	

rigoroso	em	relação	à	langhe.	

	 Existem	 outras	 denominações	 de	 origem	 no	 Pie-

monte	em	que	a	Nebbiolo	tem	um	papel	cada	vez	menos	

expressivo.	Os	vinhos	produzidos	nessas	DOC	tendem	

a	 ser	 mais	 diluídos	 e	

são	para	consumo	ime-

diato,	não	se	prestando	

ao	 envelhecimento.	

Contudo,	 convém	 ci-

tar	duas	denominações	

atualmente	 em	 ascen-

são,	 incentivadas	 por	

produtores	 de	 renome	

da	 região	 de	 langhe.	

são	 elas	 Nebbiolo	

d´Alba	 e	 langhe	 Ne-

bbiolo.	 Essas	 denomi-

nações	procuram	fugir	

do	 rigor	 das	 leis	 que	

regem	 a	 produção	 de	

Barolos	e	Barbarescos,	

moldando	vinhos	mais	

modernos,	 mais	 aces-

síveis	 e	 muito	 interes-

santes	para	o	dia-a-dia.	

	 Duas	 regiões	 vizi-

nhas	ao	Piemonte	tam-

bém	cultivam	a	Nebbiolo:	Vale	d´Aosta	e	lombardia.	A	

primeira	cultiva	a	cepa	heroicamente,	já	que	as	con-

dições	 climáticas	 são	 extremamente	 adversas	 (clima	

alpino	 muito	 rigoroso).	 Já	 na	 lombardia,	 esta	 cepa	

assume	o	nome	de	Chiavennasca,	participando	das	de-

nominações	 Valtellina	 e	 Valtellina	 superiore,	 sendo	

que	esta	última	é	DOCg.	

	 Por	tudo	o	que	vimos,	o	cultivo	bem	sucedido	desta	

casta	exigente	depende	de	um	conjunto	de	condições	fa-

voráveis	e	de	inúmeros	detalhes.	Por	isso,	mesmo	no	Pie-

monte,	seu	terroir	de	eleição,	o	plantio	é	bastante	limita-

do,	e	a	maior	parte	das	áreas	é	ocupada	por	outras	duas	

uvas	típicas	da	região:	Dolcetto	e	Barbera	(principalmente).	
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As colinas próximas à cidade de Alba,
na região conhecida como Langhe, são 

consideradas o “terroir” ideal para a 
Nebbiolo (Na foto, o vinhedo Ornato)
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	 Outros	 países	 que	 ousam	 cultivar	 a	 Nebbiolo	 po-

dem	eventualmente	 ter	algum	sucesso	pontual.	Mas,	

na	maioria	das	vezes,	os	resultados	obtidos	com	essa	

varietal	 fora	do	Piemonte	 são	mais	uma	curiosidade	

do	 que	 propriamente	 a	 expressão	 de	 um	 grande	 vi-

nho	 sob	 o	 ponto	 de	 vista	 técnico.	 Alguns	 desses	 pa-

íses	 são:	 Estados	 unidos	 (várias	 regiões	 como	 o	 sul	

da	Califórnia,	Napa,	Oregon),	Canadá	(península	de	

Niagara),	Austrália	(várias	regiões),	México,	Argenti-

na	(a	Viña	Alicia,	representada	no	Brasil	pela	Decan-

ter,	produz	um	bom,	mas	caro,	exemplar	dessa	cepa),	

Chile	e	Brasil.	No	Brasil,	seu	cultivo	começou	com	o	

saudoso	 Oscar	 guglielmone	 da	 Adega	 Medieval,	 de	

Viamão, no final dos anos 70. Atualmente, a vinícola 

lídio	Carraro	produz,	na	serra	gaúcha,	um	vinho	à	

base	 de	 Nebbiolo	 batizado	 de	 Singular,	 infelizmente	

comercializado a um preço (R$ 174 na loja virtual da 

empresa),	incompatível	com	a	realidade	do	mercado.

	 O	consumidor	brasileiro	 tem	à	disposição	ótimos	

exemplos	de	vinhos	(Barolos	e	Barbarescos)	de	produ-

tores	altamente	representativos	de	seu	terroir	preferi-

do,	o	Piemonte.	Entre	outros,	podem	ser	citados,	além	

do	próprio	Angelo	gaja,	Bruno	giacosa	e	Vietti	 (to-

dos	 importados	pela	Mistral),	Pio	Cesare	 (Decanter),	

fontanafredda	(Bruck),	Elio	Altare,	Domenico	Cleri-

co,	 Paolo	 e	 Enrico	 scavino	 (Vinci),	 Michele	 Chiarlo	

(zahil),	 Batasiolo	 e	 Prunotto	 (Expand),	 Roberto	 Vo-

erzio	 e	 Marchesi	 di	 Barolo	 (World	 Wine).	 Mas	 que	

ninguém	 se	 iluda:	 o	 preço	 dos	 melhores	 vinhos	 dos	

produtores	mais	reputados	é	sempre	alto.	
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No Brasil são mais de 57 milhões os consumidores com potencial para apreciar vinhos fi nos.

Há cerca de 15 mil rótulos à disposição, e o consumo per capita é de 0,5 l/ano.

Imagina que bom seria se ampliasse o conhecimento pelas marcas... E saber que isso depende de nós... 

Juntos, falamos com o Brasil do vinho!
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