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por  Marco Merguizzo ,

                       d e  Hue lquén ,  Chi l e

 Situada no vale de Maipo alto, 

berço de alguns dos melhores tintos 

chilenos, a Pérez cruz é uma bodega-

butique familiar de apenas nove anos. 

embora tenha engarrafado sua primei-

ra safra em 2002, já ostenta uma linha 

de rótulos de grande consistência e re-

conhecido prestígio, hoje presente em 

mais de 15 países, incluindo o Brasil. a 

propriedade, que se espraia por 530 hect-

ares aos pés do maciço andino e ao largo do 

rio Maipo, fica a cerca de 45 quilômetros de Santiago, na 

sub-região de Huelquén, ao sul de alto Jahuel, região em 

alta no mapa vitivinícola do chile. Nela estão localiza-

das a sede e os 250 hectares de vinhe-

dos hoje cultivados pela jovem vinícola.

 entre os trunfos que respaldam sua 

proposta enológica, segundo a qual se 

busca enfatizar os chamados rótulos de 

terroir, estão vinhedos de baixo rendi-

mento (entre 3,8 a 8 toneladas por hect-

are), produção anual hoje limitada a 

cerca de 120 mil garrafas e a adoção de 

modernas técnicas de vinificação aliadas 

à clássica filosofia francesa de se elabo-

rar vinho. além do tarimbado enólogo-chefe germán 

Lyon, master em enologia e Vitivinicultura pela École 

Nationale Supérieure agronomique de Montpellier e 

Com tintos bem Construídos,  que expressam

                  a  originalidade do terroir dessa sub-região

    de maipo alto,  a Chilena pérez Cruz alia tradição    

                  franCesa a modernas téCniCas de vinifiCação.      

            mouvédre,  grenaChe e  Cabernet franC

                                          são suas mais novas apostas

Vista dos vinhedos e da sede 
(acima) da Pérez Cruz, no Fundo 

Liquai, em Huelquén, e no 
detalhe, à direita, o proprietário 

Andrés Perez Cruz
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um declarado francófilo, outro detalhe denuncia a in-

fluência gaulesa nos vinhos da Pérez cruz: nenhum 

dos vinhos da bodega é na verdade um monocasta 

puro – ou seja, embora ostentem no rótulo o nome 

da cepa predominante, todos incluem pequena 

porcentagem de uma ou mais uvas em seu corte. 

 Também contribuem para 

a personalidade e o caráter 

bem definidos de seus tintos as 

condições geográficas, climáticas 

e geológicas do Fundo Liquai em 

Huelquén. os primeiros vinhe-

dos começaram a ser plantados 

ainda nos anos 90, pelos descen-

dentes do empresário Don Pablo 

Pérez zañartu, que havia ad-

quirido aquelas terras no início 

da década de 60. Homem público 

e empresário de grande sucesso 

do setor elétrico, o patriarca deixou seu legado 

para os onze filhos, hoje reunidos em uma hold-

ing familiar presidida por andrés Pérez cruz, 

de 50 anos, cuja carteira inclui investimentos 

em diferentes segmentos da economia chilena. 

o solo pobre, profundo e pedregoso
é um dos trunfos da vinícola

 antes de iniciar sua própria produção, as primeiras 

colheitas de Merlot e Carménère, as cepas mais antigas, 

plantadas há mais de duas décadas pela Pérez cruz, 

eram vendidas às grandes vinícolas 

do país, como concha y Toro e Viña 

San Pedro. chamavam a atenção 

por sua alta qualidade, fruto das car-

acterísticas do solo e da influência 

do microclima local. a área da parte 

baixa dos vinhedos, por exemplo, é 

de origem aluvial. ou seja, são solos 

originados por sucessivos depósitos 

de materiais transportados por cur-

sos de água, fruto do atrito e des-

gaste de rios e córregos. Daí haver a 

presença de uma grande quantidade 

de pedras arredondadas. Já os terrenos localizados na 

parte de cima, por sua vez, onde o solo franco-argiloso 

é de origem coluvial, há pedras angulosas de diferentes 

tamanhos, que vieram de outras áreas pelos desprendi-

mentos bruscos provocados por erupções vulcânicas. 

 Tal concentração de pedras proporciona uma boa 

drenagem e, melhor, aportam alguma mineralidade 

aos vinhos aqui originados, além de 

facilitar o desenvolvimento das raízes 

das videiras. em resumo: as vinhas 

da Pérez cruz estão repousadas so-

bre terrenos pobres, pedregosos e 

profundos. “É o mesmo tipo de solo 

que se encontra em Bordeaux”, diz 

o enólogo germán Lyon. “Por não 

ser nada interessante do ponto de 

vista agrícola, a área não foi incluí-

da na reforma agrária promovida 

no país, nos anos 60”, acrescenta 

ainda o proprietário à WS. Mas, 

para a Vitis vinifera e para a produção 

de vinhos, o lugar é uma verdadeira 

pérola enológica. o clima mediterrâ-

neo, subúmido, completa a equação 

ideal para o desenvolvimento, matu-

ração e plena sanidade das cepas, 

com estações bem definidas, re-

gime hídrico concentrado no inverno, temperaturas 

quentes e moderadas no verão e amplitude térmica 

com brisas frias soprando constantemente a partir 

da cordilheira rumo às áreas mais baixas do vale. 

beleza e originalidade 
das instalações também 
impressiona

    atualmente são nove as varie-

dades francesas cultivadas pela bo-

dega chilena, com ampla supremacia 

da Cabernet Sauvignon, plantada em 

171 hectares (cerca de 70% da área 

total). Mas a equipe de enologia da 

Pérez cruz conta ainda com Car-

ménère, Syrah, Malbec (ali chamada 

de Cot, como em certas regiões da 

França), Petit Verdot e Merlot, além 

de novos vinhedos de Cabernet Franc, 

Grenache e Mouvédre, plantados nos 

últimos dois anos, visando a ampliar 

a oferta e surpreender os consumi-

dores. a previsão é que a primeira 

colheita dessas três variedades ocorra em 2012. Mais 

do que as notas características de cada variedade, 

Tintos para beber já ou guardar na adega
cabernet sauvignon reserva 2008

Representa 85% das vendas da bodega. Mescla 
de Cabernet Sauvignon (91%), Merlot (6%), Syrah 
(2%) e Carménère (1%). Passa durante 12 meses 
em barricas de carvalho francês de segundo e 
terceiro uso e mais 6 meses em garrafa. Cor rubi 
intensa com aromas de frutas escuras, ervas e 
baunilha.  Na boca exibe  boa estrutura com bom 
equilíbrio, taninos maduros e média persistência.

carménère limited edition 2008

Este Carménère (92%) inclui um percentual de 
5% de Syrah e 3% de Petit Verdot e provém de 
pequenas parcelas, vinificadas separadamente 
para preservar suas características individuais. 
Estágio de 14 meses em barricas de carvalho 
francês.  Os aromas são de frutas escuras, com 
notas minerais, terrosas, café e pimenta. Na boca 
é equilibrado, intenso e com final longo. 

cot limited edition 2008

Mescla de 91,3% de Cot (Malbec), 4,4%
de Carménère e 4,3% de Petit Verdot. Fermentação 
maloláctica realizada em barricas de carvalho 
francês novo e de segundo uso. A seguir, 
amadurece em barricas durante 14 meses.
Cor violácea, aromas de amoras maduras,
toques florais, mentolados e de especiarias.
Na boca, notas vegetais e frutadas, com taninos 
maduros, equilibrado em seus 14,5% de álcool
e final persistente. 

syrah limited edition 2008

Lembra Syrah do Velho Mundo. Predominância
de Syrah (91%) mais 9% de Carménère. 
Fermentação alcoólica feita em tanques de aço 
inoxidável e a fermentação malolática em barricas
de carvalho francês. Passagem de 16 meses em 
barricas francesas de primeiro uso. Notas

de amora e pimenta negra e um toque
de defumado. Na boca, encorpado, redondo,
final longo. 

liguai 2007

Liguai é o nome da propriedade onde está 
localizada a Pérez Cruz. Significa bruxo,
adivinho ou xamã, na língua Mapuche. Mescla
de 43% de Syrah, 35% de Cabernet Sauvignon
e 22% de Carménère. As uvas colhidas 
manualmente provêm de vinhedos de baixíssimo 
rendimento (3,5 ton./ha). A fermentação
alcoólica ocorre em tanques de aço inoxidável
e a maloláctica em barricas de carvalho francês
de segundo uso. Estágio de 16 meses em
barricas de carvalho. Nariz complexo, elegante,
com notas de amora, cedro, pimenta seca, 
chocolate e leve tostado. Bastante concentrado
na boca, taninos macios e sedosos, com

final longo e persistente. Potencial de guarda
de até 5 anos. 

pérez cruz Quelen 2006

Cortes de Petit Verdot (44,4%), Carménère (29,7%) 
e Cot (25,9%). De inspiração e personalidade 
bordalesa,  tem origem na seleção de diferentes 
parcelas de vinhedos de baixíssima produtividade 
(3.8 ton/ha). Colhidas e vinificadas separadamente 
em tanques de aço inoxidável. Já a malolática,
por sua vez, se dá em barricas de carvalho 
francês, onde o vinho permanece por 14 meses. 
Notas de frutas vermelhas, tabaco, pimenta
e uma rara nota mineral de petróleo. Na boca 
mostra paladar concentrado, taninos delicados, 
com final longo e persistente. Tem potencial
para guarda de no mínimo cinco anos. 

O enólogo Germán Lyon, da nova 
geração do Chile
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o objetivo maior da equipe comandada por Lyon 

é expressar o terroir de Huelquén. “Se pudesse, 

colocaria um torrão de terra dentro da garrafa”, 

exagera ele, ao defender o estilo dos tintos da Pérez 

cruz. “Buscamos respeitar a origem e nos diferen-

ciar, fugindo da padronização”, diz. De fato, seus 

vinhos em nada lembram os tintos do Novo Mundo 

conhecidos como “fruit bombs”, de taninos macios 

e quase doces na boca, mas marcados pelo excesso 

de fruta madura, madeira e álcool (ver quadro com 

comentários sobre alguns dos vinhos da Pérez cruz). 

 Mas, não é só a qualidade dos rótulos da Pérez 

cruz que impressiona. concebidas pelo arquiteto 

José cruz ovalle, professor de arquitetura da Puc 

de Santiago, suas modernas instalações por si só já 

valem conhecê-la. a bela e original construção foi 

pensada tanto do ponto de vista técnico quanto do de 

sustentabilidade e preservação do ecossistema local. 

com um edifício imponente em madeira laminada 

de 6.000 m2, a cobertura da bodega é sustentada por 

pilares inclinados, cuja inspiração são os galhos cur-

vados das árvores da região: engenhosidade e pura 

poesia concebidas por ovalle para permitir o isola-

mento térmico e a circulação de correntes de ar, o 

que favorece a preservação dos vinhos. Já o visitante, 

ao olhar a construção, tem a impressão de estar den-

tro de um monumental tonel esculpido pelo homem. 

 Dividida em três grandes módulos simétricos, o 

vinho segue as etapas de fermentação, armazenamen-

to e engarrafamento, em um processo gravitacional, 

sem a utilização de bombas. como a vinícola fica 

bem próxima aos vinhedos, as uvas chegam direto do 

campo e seguem para o mezanino da bodega, para a 

seleção. Nesse mesmo andar ficam os tonéis de fer-

mentação, de aço inoxidável. Já o subsolo do edifício 

abriga as mais de 3.000 barricas de carvalho proveni-

entes das melhores tanoarias francesas e americanas, 

mantidas sob rigoroso controle de temperatura e umi-

dade. Só as barricas representam investimento avaliado 

hoje em aproximadamente 2,5 milhões de euros. Fica 

claro, portanto, que a falta de recursos não será uma 

barreira às ambições da jovem vinícola chilena.

 Os vinhos da Pérez Cruz são importados pela Abflug 

(11) 2306-7959; www.abflug.com.br

m a r c o @ w i n e s t y l e . c o m . b r

A moderna bodega
vista por dentro
e por fora: construção 
pensada tanto do ponto
de vista técnico quanto
do de sustentabilidade
e integração com
o meio ambiente


