
Ao contrário do que se imagina,
a Malbec argentina está longe
de produzir um único estilo de vinho,
sempre macio e frutado; hoje,
já se sabe que, entre os fatores que
contribuem para diferenciá-los,
o mais importante é a altitude
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por  NelsoN luiz Pereira

a mesma uva, 
vários estilos

	 Apesar	 de	 sua	 origem	 francesa,	 foi	 no	 terroir	 argen-

tino,	 sobretudo	 no	 mendocino,	 que	 a	 Malbec	 melhor	 se	

adaptou,	a	 tal	ponto	que	hoje	muitos	pensam	que	 foi	 lá	

que	 ela	 nasceu.	 O	 clima	 de	 Mendoza	 é	 quase	 desértico	

com	 precipitações	 pouco	 superiores	 aos	 200mm	 anuais.	

Nessa	condição	de	clima	seco	com	grande	insolação,	o	fa-

tor	crucial	para	assegurar	o	equilíbrio	entre	acidez	e	níveis	

de	açúcar,	no	período	de	maturação	das	uvas,	é	a	altitude.	

Além	 desta,	 fatores	 como	 distância	 dos	 Andes,	 incidên-

cia	de	granizo	(comum	na	região)	e	tipo	de	solo	são	fun-

damentais na definição do terroir. Essas diferenças terão 

influência direta no estilo dos vinhos produzidos com a 

Malbec.	Na	Patagônia,	por	exemplo,	por	conta	da	latitude,	

os	Malbecs	 apresentam,	naturalmente,	 grande	 frescor,	 ao	

passo	que	em	latitudes	menores,	como	a	de	Salta,	bem	ao	

norte,	o	fator	altitude	é	decisivo,	com	vinhedos	plantados	

a	mais	de	2.000	metros	de	altitude.
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 Numa sintonia fina, as zonas mendocinas, pouco a 

pouco, vão sendo mapeadas em termos de solos e alti-

tudes na busca de estilos diferenciados de Malbec. Das 

cinco zonas distintas de Mendoza, poderíamos citar 

pelo menos três como as mais importantes: luján de 

cuyo, Maipú e vale de uco. 

 as diferenças entre Maipú e luján de cuyo são muito 

sutis para se generalizar. entretanto, em luján de cuyo, 

a altitude fica entre 860 e 1.100 metros, enquanto em 

Maipú vai dos 650 aos 800 metros. A temperatura mé-

dia mais baixa e a amplitude térmica um pouco maior 

fazem de luján de cuyo, teoricamente, um terroir mais 

distinto, no sentido de produzir uvas mais equilibradas. 

O grande complicador é o solo, muito variado nas duas 

regiões – ora mais argiloso, ora mais arenoso, ora mais 

pedregoso. Uma comparação pontual é entre o nobre 

distrito de agrelo, em luján, e lunlunta, em Maipú. 

em agrelo, com um solo de caráter mais argiloso, os 

Malbecs são mais firmes e estruturados, necessitando 

amadurecimento mais prolongado. Já em lunlunta, 

o solo é mais arenoso, proporcionando Malbecs mais 

leves, mais frutados e muito agradáveis de beber mes-

mo quando jovens.

 Na região de Tupungato, no vale de Uco, a altitude fica 

acima dos 1.100 metros, podendo chegar a quase 1.500. 

Este fator é preponderante sobre os demais, porque de-

termina temperaturas médias sensivelmente mais baixas e 

maior diferença de temperatura dia/noite. assim, as uvas 

têm um período de maturação mais longo, o que favorece a 

produção de vinhos, ao mesmo tempo, elegantes e estrutu-

rados. Grandes investimentos têm sido feitos na região, em 

busca de vinhos cada vez mais diferenciados. 

 Resumidamente, pode-se dizer que os Malbecs de 

Maipú são mais frutados, mais simples e agradáveis na 

juventude; os de luján de cuyo são, em geral, mais estru-

turados e com maior riqueza de taninos, portanto mais 

longevos. Já os de Tupungato são os mais complexos, a 

síntese entre elegância, equilíbrio e sofisticação. 

varietal ou corte?
 De maneira geral, pode-se dizer que os Malbecs 

relativamente mais simples são, predominantemente, 

varietais. Porém, quando se busca vinhos mais estrutura-

dos, complexos e aptos ao envelhecimento, os vinhos de 

corte parecem ser mais apropriados.

 a Malbec, individualmente, não apresenta grande es-

trutura, principalmente em termos de taninos, a despeito 

de sua grande riqueza em antocianos. Isso fica claro nos 

vinhos de Bordeaux, nos quais sua participação é bas-

tante tímida, colaborando apenas como uma espécie de 

tempero nos famosos cortes bordaleses.

 sabendo disso, os produtores argentinos procu-

ram mesclar uvas mais estruturadas, notadamente 

a Cabernet Sauvignon, à Malbec. Mas há também cor-

tes interessantes e bem sucedidos de Malbec com uvas 

como a Tempranillo, relativamente comum em Mendo-

za, e, mais recentemente, Petit Verdot, além da Merlot. 

A exemplo dos cortes tipicamente bordaleses, o que 

se busca, no caso, é complementar o exuberante fru-

tado e a grande maciez dos taninos, típicos da Malbec, 

com a maior estrutura de uvas como a Cabernet Sau-

vignon e a Petit Verdot, complementadas com o ocasio-

nal tempero de variedades como Cabernet Franc e Syrah.

 Mais recentemente, no entanto, tradicionais pro-

dutores argentinos, como catena, rutini, Norton 

e outros, estão optando por fazer cortes de Malbec 

com... Malbec. O objetivo é o mesmo que se procura 

obter com o corte feito com variedades diferentes, 

ou seja, tirar proveito das diferenças aportadas pelo 

terroir, como apontado no início. Hoje, muitos dos 

melhores Malbecs argentinos são um corte de uvas 

provenientes de três, quatro ou cinco vinhedos di-

ferentes, cada qual contribuindo com determinada 

característica da uva, ressaltada pelo terroir espe-

cífico em que foi plantada. Assim, o vinho poderá 

ser mais ou menos frutado, com notas florais (que 

lembram violetas) mais intensas ou mais discretas 

e com taninos mais aveludados ou um pouco mais 

ásperos. Desse modo, cada vinho selecionado com-

plementará as características aportadas pelos prove-

nientes dos outros terroirs incluídos no corte final. 

O vinho resultante desse processo pertence a uma 

nova categoria: a dos “cortes monovarietais”.   
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