
Mendoza foi fundada em 1561 por 

Pedro del Castillo, vindo do Chi-

le, a serviço da coroa espanhola. E recebeu 

o nome de “Nueva Rioja”, provavelmente 

em homenagem à sua terra natal. Ainda as-

sim, dar à nova cidade o nome de uma das mais antigas 

regiões produtoras de vinho da Espanha, talvez tenha 

sido uma premonição por parte de Castillo, embora 

a existência do vinho (como de qualquer cultura) 

na região deva mais aos Huarpes, seus antigos ha-

bitantes, do que aos colonizadores espanhóis. Os 

Huarpes já sabiam que a própria vida nesse clima 

quase desértico dependia da água; e foram os primeiros 

a construir canais para trazer a água do degelo dos Andes 

para irrigar as planícies e abastecer as povoações. Esses 

canais (as acequias), presentes por toda Mendoza, são tão 

típicos da cidade como suas famosas empanadas – que, 

como ensinam os mendocinos, distinguem-se de suas ri-

vais “salteñas” por não levarem passas no recheio.

 Durante o período colonial, a cultura da vinha des-

tinava-se apenas ao incipiente consumo dos colonos 

e à elaboração do vinho de missa. A variedade mais 

cultivada nessa época (e que, ainda hoje, só perde para 

a Malbec) era a que se tornou conhecida como Criolla 

Da água ao vinho, 
tuDo DepenDe
Dos anDes

História

Muito  antes  da chegada
dos espanhóis  a  Mendoza,
os  Huarpes,  ant igos habi tantes
da região,  já  sabiam que
em seu c l ima quase desért ico
tudo dependia  da água que v inha
dos Andes,  onde hoje  são
plantados v inhedos a  mais
de 1 .400  metros  de a l t i tude
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Mendoza em 1880



As “acequias”, ou canais, trazem a água 
dos Andes para Mendoza

Monumento em 
homenagem ao 
general San Martín,
herói da 
independência 
argentina, em 
Mendoza

excelentes vinhos, desde que se controle seu rendimento.

 Ao longo das décadas de 70 e 80, a indústria vinícola 

argentina enfrentou grave crise, alimentada pela super-

produção, por fatores econômicos e pela mudança de 

hábito dos consumidores mais jovens, que tiveram como 

conseqüência a queda drástica tanto do consumo como 

da área plantada, hoje em torno dos 220 mil hectares. 

Para sobreviver, os produtores foram forçados a se rein-

ventar, o que impulsionou a segunda revolução do vi-

nho argentino, com a entrada maciça de investimentos 

estrangeiros e a aposta na qualidade e não mais no vo-

lume. A introdução de novas técnicas, tanto de cultivo 

como de vinificação, bem como o domínio da viticultu-

ra de altitude (hoje, na região do vale de Uco, há vinhe-

dos plantados acima dos 1.400 metros) resultaram em 

vinhos não apenas melhores, mas com personalidade 

própria que, pouco a pouco, começaram a conquistar 

os mercados internacionais. O primeiro reconhecimen-

to importante veio em 1995, quando o Cabernet Sau-

vignon 1993 da Catena foi incluído nos 100 melhores 

vinhos do ano pela revista Wine spectator. E não parou 

de crescer até hoje, transformando Mendoza em uma 

das capitais mundiais do vinho.

grande. Como sua irmã a Criolla chica, é uma des-

cendente direta da Mission, plantada na Califórnia 

pelos colonizadores e missionários espanhóis, que 

ali chegaram via México. E que, no 

Chile, deu origem à uva País, ain-

da bastante plantada. Detalhes 

históricos à parte, só se pode 

afirmar, com certa segurança, que o vinho desses 

primeiros tempos era muito ruim. 

 A primeira revolução do vinho argentino (em 

particular, do “mendocino”) só começaria na 

segunda metade do século 19, por influência de 

três fatores. Primeiro, a ação do próprio governo, 

com a criação da “Quinta Normal de Agricultu-

ra”, a primeira escola agrícola do país; segundo, a 

contratação de agrônomos estrangeiros, dos quais 

o francês Michel Aimé Pouget, que trabalhava no 

Chile, entrou para a história como o introdutor 

da Malbec no país (ver box); e, terceiro, a abertura, 

em 1885, da ligação ferroviária entre Mendoza 

e a capital, Buenos Aires, que ligou a principal 

região produtora ao maior mercado con-

sumidor. Acrescente-se ainda a che-

gada de imigrantes, notadamente 

italianos, que traziam o hábito de 

cultivar a vinha e de consumir 

vinho, como também ocorreu no 

Brasil, na serra gaúcha. É nessa 

época, entre o final do século 19 e 

início do 20, que são fundadas gran-

des vinícolas em Mendoza, algumas 

das quais sobrevivem até hoje, ainda que seu 

controle tenha mudado de mãos, como la Rural 

(Rutini), lopez, Escorihuela, Trapiche, lagarde, 

Flichman e Norton. 

Malbec e bonarDa 
foraM usaDas para 
Dar Mais cor
a vinhos coMuns

 A expansão dos vinhedos ganhou grande im-

pulso do fim da Segunda Guerra até a década 

de 70. Em seu ápice, o consumo interno argen-

tino atingiu 90 litros per capita, tornando-se o 

maior do mundo; e a área plantada com vinhe-

dos chegou a aproximadamente 350 mil hecta-

res. Obviamente, boa parte do vinho produzido 

era de qualidade inferior. Como a cor dos vinhos 

tintos era fator determinante no preço (e consu-

mo), os produzidos com uvas como a Malbec e a 

Bonarda, conhecidas pela intensidade de cor, eram 

usados para “maquiar” vinhos comuns, que não 

alcançavam a mesma concentração (não deixa de 

ser curioso notar que, no século 19, a Malbec de-

sempenhou esse mesmo papel nos cortes bordale-

ses). A prioridade era produzir o maior volume 

possível de ambas. A Bonarda, por exemplo, só 

recentemente começou a mostrar que produz 
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Malbec ou Malbeck?
Não fosse o governo de Mendoza ter contratado o agrônomo 

francês Michel Aimé Pouget, no Chile, e talvez a Malbec, hoje,

só fosse conhecida em seu reduto tradicional em Cahors.

Ao cruzar os Andes, provavelmente em 1853, Pouget trouxe

na bagagem mudas de diversas uvas viníferas; mas foi

a Malbec que imprimiu seu nome na história do vinho argentino, 

pela enorme facilidade com que se adaptou ao solo e ao clima 

mendocino, gerando vinhos quase sempre agradáveis e fáceis

de beber. A Malbec é nativa do sudoeste da França, onde

é muito cultivada em Cahors e, em menor escala, em Bordeaux. 

Mas, nessa última, ela nunca chegou a ter o papel preponderante 

que lhe foi reservado na primeira: em Cahors, até hoje, a Malbec 

contribui com mais de 70% do corte do vinho local. E não 

estranha que este tenha ficado conhecido como vinho “negro” 

de Cahors. Em seu terroir de origem, ela produz um vinho escuro, 

concentrado e áspero, com aromas de frutas quase passificadas 

misturadas a fumo e, às vezes, minerais, que praticamente exige 

a companhia de comida (de preferência rica em gordura),

para ser melhor apreciado. E que, por isso mesmo, foi usado, 

assim como os vinhos do Rhône, no século 19, para dar mais

cor e concentração aos cortes bordaleses. Já em Mendoza,

a Malbec produz vinhos intensamente frutados, muito macios

e com um característico aroma de violetas, que agradam com

ou sem comida (ver, mais adiante, quadro sobre os vários estilos 

e da Malbec na Argentina). Estudos indicam que as mudas 

originais da Malbec argentina vieram de Bordeaux e não

de Cahors. Mas, hoje, sua presença em Bordeaux é mínima, 

porque poucos châteaux se atreveram a replantá-la

depois da grande geada de 1956. 

Na França, a Malbec já foi mais conhecida por Côte e, em certas 

regiões, por Auxerrois. Na Argentina, por muitos anos, seu nome 

era Malbeck, com um “k” final. Não se sabe ao certo por quê.

A explicação mais comum associa essa grafia ao nome de outro 

agrônomo ou enólogo francês, de nome Jean Malbeck,

que teria chegado ao país alguns anos depois de Pouget

e ajudado a difundi-la no território argentino.


