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	 Já	faz	algum	tempo	que	o	nome	Tignanello	é	associado	

a	um	dos	grandes	vinhos	da	Itália,	verdadeiro	modelo	de	

vinho	 inovador,	 ousado	 e	 criativo.	 Produzido	 por	 uma	

das	 mais	 tradicionais	 vinícolas	 italianas,	 a	 Antinori,	 o	

Tignanello	tem	sua	origem	no	famoso	vinhedo	homônimo,	

que,	desde	o	início	dos	anos	1970,	vêm	sendo	usado	pelo	

Marquês	 Piero	 Antinori	 como	 laboratório	 experimental	

para	a	produção	de	uvas.	Para	comemorar	os	30	anos	do	

Tignanello,	 a	 Expand,	 importadora	 exclusiva	 do	 vinho	

para	o	Brasil,	representada	por	seu	presidente,	Otávio	Piva	

de	Albuquerque	e	por	sua	diretora	de	marketing,	Tatiana	

Piva	Sartori,	recebeu	a	imprensa	especializada,	em	evento	

realizado	no	Hotel	Emiliano,	em	São	Paulo.

Um vinho transgressor,
um dos primeiros Super-Toscanos
	 Na 	ve rdade, 	o 	T ignane l l o 	na sceu 	como	uma	

transgressão	às 	 le i s 	 v inícolas 	da	Toscana, 	 e 	por	

esta	 razão	 é	 considerado	 um	 dos	 precursores	 dos	

vinhos	 hoje	 denominados	 Super-Toscanos.	 Isso	 se	

deve	ao	uso	de	uvas	e	técnicas	não	permitidas	pelas	

estritas	 leis	que	regem	as	chamadas	Denominações	

de	 Origem	 Controlada,	 verdadeiras	 camisas-de-

força	 que	 tolhem	 a	 criatividade	 dos	 enólogos	 e	

engessam	 a	 produção	 de	 vinhos.	 Felizmente,	 nem	

todos	 se	 conformam	 com	 estas	 determinações	 e	

Piero	 Antinori	 foi	 um	 dos	 que	 mais	

contribuiu	 para	 que	 a	 situação	 fosse	

alterada.	 A	 idéia	 de	 produzir	 um	

vinho	diferente,	no	caso	o	Tignanello,	

nasceu	 em	 1970,	 mas	 a	 primeira	

garrafa	 só	 foi	 comercializada	 em	

1971.	 A	 safra	 que	 agora	 chega	 ao	

mercado	é	a	2001,	marcando	30	anos	

de	absoluto	sucesso.

	 A	 fórmula	 do	 Tignanello	 privilegia	

a	 Sangiovese,	 casta	 ícone	 da	 Toscana.	

Nas	 primeiras	 safras,	 o	 corte	 era	

Sangiovese	 70%,	 Cabernet	 Sauvignon	

15%	 e	 Cabernet	 Franc	 15%.	 Entre	

1977	e	2000,	 a	 fórmula	 sofreu	mínima	

mudança,	 para	 Sangiovese	 80%	 e	

Cabernet	 Sauvignon	 20%	 (as	 exceções	

foram	1971,	quando	se	usou	Sangiovese	

e	uma	pequena	quantidade	de	Canaiolo	

e	1975,	quando	a	Sangiovese	respondeu	

por	 95%	 do	 vinho,	 sendo	 os	 restantes	

5%	 completados	 com	 a	 Cabernet	 Sauvignon).	 Em	

2001,	 ficamos	 com	 Sangiovese	 85%	 e	 Cabernet	

Sauvignon	 15%.	 Em	 suma,	 como	 enfatizou	 Renzo	

Cotarella,	 enólogo-chefe	 da	 Antinori	 que	 esteve	 no	

Brasil	 para	 apresentar	 os	 vinhos,	 “o	 Tignanello	 é	

fundamentalmente	Sangiovese”.

	 E	 que	 Sangiovese...	 Esqueça	 os	 taninos	 duros	 e	 a	

rusticidade	 frequentemente	 associada	 aos	 vinhos	 de	

Sangiovese	 do	 passado.	 Estamos	 falando	 do	 futuro	

desta	uva	emblemática,	que	muitos	consideram	a	“cara	

da	Itália”.	A	razão	desta	mudança	pode	ser	 facilmente	

explicada	 se	 entendermos	 as	 mudanças	 ocorridas	 nos	

vinhedos e na vinificação do Tignanello.

Os novos vinhedos
	 A	partir	de	2001,	o	 vinhedo	Tignanello	 está	passando	

por	uma	verdadeira	cirurgia	plástica,	renovando-se,	mas	sem	

nunca	 perder	 suas	 características	 originais.	 Este	 trabalho,	

agora	 iniciado,	 deve	 se	 estender	 pelos	 próximos	 anos,	

até	 completar	 50	 hectares.	 Basicamente,	 está	 sendo	 feita	

uma	 seleção	 das	 melhores	 videiras	 e	 também	 estão	 sendo	

implantadas	alterações	na	forma	de	plantio,	

adequando	 o	 vinhedo	 às	 características	

microclimáticas	da	 região.	A	área	onde	 se	

localiza	o	vinhedo	tem	em	média	400	metros	

de	 altitude	 e	 o	 clima	 pode	 eventualmente	

dificultar a perfeita maturação da 

Sangiovese.	Depois	de	muito	pesquisar	sobre	

o	assunto,	a	equipe	da	Antinori	decidiu	pela	

colocação	 de	 uma	 quantidade	 de	 pedras	

brancas	 (a	 Alberese,	 uma	 pedra	 calcário-

argilosa	compacta,	quebrada	em	pequenos	

seixos) ao longo das fileiras de videiras. Os 

benefícios	dessa	mudança	são	que	as	ervas	

daninhas	e	grama	não	crescem	na	área	da	

produção	das	videiras,	evitando-se	o	uso	de	

herbicidas;	 a	 parte	 produtiva	 das	 videiras	

pode ficar mais próxima do solo; os cachos 

recebem mais luz solar, que é refletida pelas 

pedras	brancas;	há	um	ligeiro	aquecimento	

dos	cachos,	permitindo	uma	maturação	mais	

uniforme	 e,	 por	 último,	 os	 brotos	 nascem	

mais	cedo,	permitindo	um	alongamento	do	

ciclo	 vegetativo	 da	 parreira	 e,	 conseqüentemente,	 pode-se	

obter	melhor	maturidade	dos	taninos.

	 A	Sangiovese	assim	produzida	dá	origem	a	vinhos	de	

textura	muito	mais	macia,	 com	grande	complexidade	de	

aromas e sabores muito elegantes. No quesito vinificação, 

a	grande	mudança	 se	deu	a	partir	da	 safra	2001,	 com	a	

utilização	de	barricas	de	 carvalho	húngaro,	de	300	 litros	

(maiores	que	as	tradicionais	bordalesas	de	225	litros),	que,	

segundo Renzo, diminuem a influência da madeira sobre o 

vinho,	ressaltando	as	frutas.

Tignanello,
os 30 anos de um 

ícone da Itália

a r t h u r  a z e v e d o  é  e d i t o r  d e  w i n e  s t y l e  e 

p r e s i d e n t e  d a  a b s - s p.

Um dos ícones da ItálIa, o tIgnanello foI motIvo de Uma degUstação vertIcal
em são PaUlo, condUzIda Por renzo cotarella, enólogo da antInorI
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Tignanello 1993 –  safra difícil, com primavera chuvosa 

e verão quente e seco. as uvas amadureceram rapidamente 

e a quantidade produzida foi média. o vinho mostrou-se de 

cor rubi, com evidentes reflexos acastanhados. os aromas 

predominantes eram de frutas decadentes, com notas de 

couro, de chocolate, com toques terrosos e de especiarias. 

na boca, demonstrou boa acidez, com taninos ainda 

presentes e vivos, com alguma fruta e persistência 

média. (89/100)

Tignanello 1997 – Uma safra clássica na 

toscana, considerada a melhor dos últimos 50 

anos, fruto de um verão muito quente e ensolarado, 

o que resultou em uvas perfeitamente sadias e com 

elevados teores de açúcar. e o vinho reflete esta 

dádiva da natureza. de cor rubi e leve evolução, 

mostra sutis e refinados aromas, ainda contidos, de 

frutas em compota, entremeados a cana de açúcar 

e fino carvalho tostado. elegante no paladar, tem 

perfeito equilíbrio, taninos finíssimos, muito boa 

concentração de sabores no meio de boca e longa 

persistência. ainda uma criança, sinaliza para um 

futuro brilhante. (92/100)

Tignanello 1999 – Uma safra com chuvas no 

início do verão e produção excessiva, que exigiu 

uma criteriosa poda verde para diminuir a quantidade 

de cachos. clima favorável em setembro. o resultado 

foi um vinho não muito potente e, segundo renzo, mais 

feminino. Bela cor rubi e aromas muito agradáveis de 

frutas escuras maduras, com evidentes notas florais, 

mescladas a chocolate, hortelã e carvalho tostado. na 

boca, demonstrou frescor, taninos ainda bastante 

presentes, bom corpo, com persistência final 

muito boa. mais um tempinho de adega (2 anos) 

lhe fará muito bem. (90/100)

Tignanello 2001 – Uma ótima safra, com 

chuva na medida e na hora certa, com boa 

amplitude térmica e amadurecimento perfeito 

dos frutos. na degustação, uma surpresa, pois 

deu para se notar uma pequena, mas significativa 

mudança no estilo. cor púrpura, impenetrável, e 

aromas muito ricos de frutas escuras em geléia, 

mesclados a café torrado, chocolate, com notas 

florais sutis e com carvalho bem colocado. 

expansivo, concentrado, encorpado e com grande 

expressão na boca, apresenta taninos em grande 

quantidade, finíssimos, com textura macia, longa 

persistência e delicioso retro-olfato. Para fazer 

história e marcar de forma indelével os 30 anos 

do tignanello. obrigatório. (93/100)
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na degustação conduzida por renzo cotarella, quatro safras distintas foram mostradas.

cada uma delas mostrou seus encantos, como veremos a seguir:

a Mini-Vertical de Tignanello
QUatro safras, QUatro vInhos de dIferentes PersonalIdades,

mas com o mesmo caráter: Isto é tIgnanello
c c c


