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a beleza
a serviço do vinho
Independentemente do tamanho, as novas vinícolas de Mendoza 
impressionam pela arquitetura, pelos equipamentos de últ ima geração 
e pelo empenho em bem receber seus visitantes

Vinícolas

por  guilherme velloso
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Inaugurada em janeiro
de 2008, a Melipal

impressiona pelo arrojado 
projeto arquitetônico 

e paisagístico

	 Inaugurada	 oficialmente	 no	 dia	 21	 de	 outubro	 de	

2008,	embora	já	produzisse	vinho	desde	2004,	a	Belasco	

de	Baquedano	é	uma	das	mais	novas	–	e	mais	modernas	–

vinícolas	mendocinas.	Ela	pertence	a	um	grupo	espanhol	

e	 foi	construída	a	um	custo	estimado	de	seis	milhões	de	

dólares.	O	investimento	inicial	foi	destinado	à	compra	de	

70	hectares	de	antigos	vinhedos,	de	1919,	originalmente	

plantados	apenas	com	Malbec	na	zona	de	Agrelo,	distrito	

de	 Luján	 de	 Cuyo.	 Assegurado	 o	 principal,	 ou	 seja,	 a	

matéria-prima,	os	proprietários	da	Belasco	procuraram	

criar	condições	ideais	para,	com	ela,	produzir	vinhos	de	

alta	qualidade.	A	recepção	das	uvas,	colhidas	em	caixas	

de	12	quilos,	é	feita	em	câmaras	frias,	onde	se	processa	

uma	maceração	pelicular	a	frio	(6º	a	8º	de	temperatura),	

por	um	período	de	24	a	48	horas,	para	melhor	extração	

de	aromas.	Depois	de	passar	por	dupla	 seleção	 (de	en-

gaços	 e	 de	 grãos),	 as	 uvas	 fermentarão	 em	 tanques	 de	
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madeira	e	pedra,	o	que	faz	com	que	ela	seja,	ao	mes-

mo	 tempo,	 moderna	 e	 acolhedora.	 A	Melipal	 é	 uma	

vinícola	de	pequeno	porte	(em	2008	deve	produzir	300	

mil	 garrafas),	 que	 só	 faz	 vinhos	 tintos.	 Ela	 dispõe	 de	

87	 hectares	 de	 vinhedos,	 um	 deles	 muito	 antigo,	 em	

duas	 “quintas”,	 90%	deles	 plantados	 com	Malbec.	Os	

10%	 restantes	 estão	distribuídos	 entre	Merlot,	Cabernet 

Sauvignon	e	Cabernet Franc.	Embora	pequena,	ela	 já	ex-

porta	para	vários	países,	 inclusive	o	Brasil.	Como	sua	

vizinha,	a	Melipal	também	oferece	aos	turistas	a	possi-

bilidade	de	terminar	a	visita	com	um	belo	almoço	em	

seu	restaurante,	pelo	preço,	muito	atraente	para	os	bra-

sileiros,	de	150	pesos	(menos	de	50	dólares).		

nome de filha acabou 
batizando o vinho
	 Belasco	de	Baquedano	e	Melipal	 são	dois	exemplos	

representativos	das	novas	e	modernas	vinícolas	implan-

tadas	 em	Mendoza	

nos	 últimos	 anos.	

Mas,	 também	 fa-

zem	 parte	 dessa	

geração,	 vinícolas	

pequenas,	 em	 al-

guns	 casos	 artesa-

nais	 que,	 embora	

não	 se	 destaquem	

pelas	 instalações,	

que	podem	até	não	

existir	 (usam	 bode-

gas	alugadas),	estão	

produzindo	 vinhos	

interessantes	 e	 de	

qua l i dade. 	 Uma	

delas	 é	 a	 Monte	

Quieto,	 que	 per-

tence	 a	 um	 casal,	

proprietário	agrícola	nas	vizinhanças	de	

Buenos	Aires,	que	se	instalou	em	Men-

doza	como	parte	de	um	projeto	de	vida.	

A	 idéia	 era	estar	mais	perto	da	 terra	e	

participar	 diretamente	 de	 sua	 explora-

ção.	Fazer	vinhos,	que	os	dois	apreciam,	

foi	uma	escolha	quase	óbvia.	Com	esse	

objetivo,	 compraram	 uma	 antiga	 pro-

priedade	e	vinhedos	em	Agrelo	e	se	mu-

daram	para	 lá	 com	os	filhos	pequenos.	

Moram	 na	 antiga	 casa,	 que	 já	 existia	

na	 propriedade,	 e	 que	 estão,	 aos	 poucos,	 reformando.	

A	 produção	 é	mínima	 (28	mil	 litros	 em	 2008).	 Embo-

ra	 tenham	construído	um	galpão	 especificamente	para	

produzir	os	vinhos,	a	rigor,	ao	casal	de	donos	da	Monte	

Quieto,	Matilde	Pereda	e	Agustín	Casabal,	se	aplicaria	

a	expressão	cunhada	em	Bordeaux	de	“garagistas”.	Por	

opção	(“não	creio	em	varietais”,	diz	Agustín),	só	produ-

zem	vinhos	de	corte,	cuja	base	é	a	Cabernet Franc	e	não	a	

Malbec ou a Cabernet Sauvignon.

	 A	 Mairena,	 fundada	 em	 2005,	 tem	 produção	 um	

pouco	maior	 (95	mil	garrafas	em	2008)	e	uma	história	

igualmente	 interessante.	 Gabriel	 Blanco,	 seu	 proprie-

tário	 com	 a	 esposa,	 é	 engenheiro	 elétrico	 e	 eletrônico	

e	 trabalhou	 por	 muitos	 anos	 em	 indústrias	 (a	 serviço	

de	 uma	 delas,	 viveu	 em	 Aracaju).	 Só	 bem	mais	 tarde	

foi	 trabalhar	 com	o	pai	na	 “Finca”	da	 família,	 que	há	

três	gerações	 é	proprietária	de	 terras	na	 região	de	Lu-

ján,	produzindo	cenouras,	tomates	e	cebolas.	Em	1988,	

Gabriel	comprou	a	primeira	das	 três	propriedades	que	

possui	hoje.	Nelas,	além	de	vinhas,	cultiva	alho	(o	Bra-

sil	é	o	maior	mercado	da	Argentina)	e	outros	produtos	

hortícolas.	De	uvas,	além	de	Malbec,	produz	Bonarda,	Ca-

bernet Sauvignon,	 Tempranillo,	 Sauvignon Blanc,	 Chardonnay 

e	Chenin Blanc,	mas	vende	boa	parte	da	produção	para	

terceiros.	Por	enquanto	prefere	produzir	seus	vinhos	em	

instalações	alugadas,	mas	já	tem	pronto	o	projeto	de	sua	

própria	 vinícola.	 O	 nome	Mairena,	 originalmente,	 foi	

aço	 inoxidável	ou	 em	 tradicionais	 “pilletas”),	 ou	 ainda	

em	barricas	de	carvalho	de	400	 litros,	que	dispõem	de	

pequenas	rodas,	para	permitir	a	movimentação	das	cas-

cas	em	seu	interior.	Os	tanques	de	aço	inoxidável	são	de	

um	tipo	especial,	mais	baixos	e	mais	largos	(relação	diâ-

metro/altura	de	1:1),	o	que	facilita	o	contato	do	mosto	

com	as	cascas,	e	são	assentados	sobre	sapatas	à	prova	de	

abalos	sísmicos,	comuns	na	região.	

	 O	que	mais	chama	a	atenção	são	os	tanques	de	con-

creto	 (“hormigon”,	em	espanhol).	Não	que	 sua	presen-

ça	 seja	 novidade.	 Eles	 estão	 presentes	 em	 quase	 todas	

as	vinícolas	mais	antigas	de	Mendoza,	 em	geral	 com	o	

revestimento	de	 ladrilhos	 substituído	por	 epóxi.	O	 sur-

preendente	 é	 que	 os	 da	 Belasco	 de	 Baquedano	 foram	

construídos	especialmente	para	ela.	Com	capacidade	de	

4,	 6	 e	 10	mil	 litros,	 são	 dotados	 de	 duplo	 controle	 de	

temperatura	(frio/quente).	Em	Mendoza,	calor	e	frio	são	

inimigos	potenciais	do	vinho.	O	primeiro	acelera	o	pro-

cesso	de	fermentação;	o	segundo	pode	interrompê-lo.	

	 À	 semelhança	 de	 muitas	 vinícolas	 de	 Mendoza,	 a	

Belasco	de	Baquedano	também	aposta	no	enoturismo.	

Além	de	uma	“sala	de	aromas”,	onde	os	visitantes	terão	

oportunidade	 de	 reconhecer	 os	 cheiros	 comumente	 as-

sociados	aos	vinhos,	ela	tem	um	moderno	restaurante	(é	

necessário	reservar),	de	cujas	janelas	se	descortinam	os	vi-

nhedos	e	um	trecho	particularmente	encantador	dos	An-

des,	denominado	Cordón	del	Plata	(ver	matéria	com	dicas	

de	enoturismo	na	região	de	Mendoza,	nesta	edição).

	 Detalhe	 final:	 apenas	 um	 funcionário	 (ao	 todo,	

são	sete	empregados	fixos,	incluindo	os	dois	respon-

sáveis	 pela	 recepção	 dos	 turistas	 e	 visitas	 guiadas)	

supervisiona	 todas	 as	 operações	 da	 vinícola,	 que	

está	dimensionada	para	produzir	aproximadamente	

800	mil	garrafas/ano	de	vinho.

	 Vizinha	à	Belasco	de	Baquedano	e	tão	nova	quanto	

ela	(a	primeira	safra	comercial	foi	produzida	em	2005	

e	 suas	 instalações	 só	 foram	 terminadas	 em	 janeiro	de	

2008),	a	Melipal	 impressiona,	em	primeiro	lugar,	pelo	

inspirado	projeto	arquitetônico	e	paisagístico.	Ela	está	

praticamente	enterrada	em	meio	aos	vinhedos,	circun-

dada	 por	 um	 espelho	 d’água	 que	 faz	 um	 contrapon-

to,	assim	como	seus	gramados,	à	 secura	da	região,	de	

clima	quase	desértico.	O	prédio	que	abriga	a	vinícola	

se	destaca	pelo	uso	judicioso	de	materiais	como	vidro,	

“Pilletas” de concreto (alto),
barricas novas de carvalho
(centro) e modernos tanques
de aço inoxidável contribuem 
para a alta qualidade dos novos 
vinhos argentinos
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escolhido	pelo	casal	Blanco	para	a	mais	moça	de	

seus	 cinco	 filhos.	Mas	 a	 lei	 argentina	 da	 época	

não	permitia	que	os	pais	dessem	nomes	não	tra-

dicionais	aos	filhos.	Como	resultado,	a	filha,	hoje	

com	14	anos,	chama-se	Lucia	e	Mairena	acabou	

batizando	os	vinhos,	que,	pelo	menos	num	senti-

do	figurado,	também	são	filhos	do	casal.

	 Já	o	nome	Carinae	tem	origem	latina	e	iden-

tifica	 uma	 das	 constelações	 da	 via	 láctea,	 que	

pode	 ser	 avistada	 da	 vinícola	 homônima,	 em	

Perdriel,	 na	 época	 da	 colheita.	 A	Carinae	 per-

tence	a	um	casal	de	franceses,	Brigitte	e	Philippe	

Subra.	Philippe	era	executivo	da	Cie.	Electricité	

de	 France	 e,	 depois	 de	 passar	 uma	 temporada	

a	trabalho	em	Mendoza,	decidiu	se	aposentar	e	

viver	lá	mesmo,	produzindo	vinhos.	Em	2003,	o	

casal	 comprou	um	antigo	 vinhedo	de	 oito	hec-

tares	 em	 Perdriel,	 plantado	 com	Malbec,	

Cabernet Sauvignon	e	Syrah.	Na	propriedade,	

havia	 uma	 antiga	 bodega,	 abandonada	

há	anos	e	já	sem	teto.	Mas,	os	tanques	de	

concreto	 ainda	 estavam	 lá	 e	 foram	 recu-

perados.	Bastou	construir	um	novo	galpão	

para	abrigá-los	e	aos	novos	equipamentos	

(tanques	de	aço	inoxidável,	barricas	etc.).	

Hoje,	 a	 Carinae	 produz	 85	mil	 garrafas	

e	 tem	 capacidade	 para	 chegar	 a	 pouco	

mais	de	120	mil.	As	uvas	vêm	da	proprie-

dade	 em	 Perdriel	 e	 de	 outra,	 do	mesmo	

tamanho,	em	Cruz	de	Piedra.	Comprada	

em	 sociedade	 com	 o	 irmão	 de	 Brigitte,	

ela	pertence	hoje	apenas	ao	casal	Subra.	

Para	 a	 elaboração	 dos	 cortes,	 a	 Carinae	

conta	com	a	assessoria	de	Michel	Rolland	e	sua	

equipe	na	Argentina.	Além	do	nome	da	viníco-

la,	 a	 presença	 de	 lunetas	 e	 outros	 equipamen-

tos	de	observação	do	céu	em	meio	aos	 tanques	

de	 fermentação	 da	 adega,	 revela	 que	 Philippe	

é	um	apaixonado	por	astronomia.	O	vinho	que	

produz	exclusivamente	para	venda	no	local,	um	

corte	 de	Malbec	 e	Cabernet Sauvignon,	 recebeu	 o	

nome	de	outra	constelação	visível	no	belo	céu	de	

Mendoza:	Octans.

de carcassone (e do 
vêneto) a tupungato

	 Philippe	não	foi	o	único	francês	a	descobrir	os	

encantos	de	Mendoza.	Antes	dele,	 seu	conterrâ-

neo	Jean	Bousquet	já	estava	instalado	um	pouco	
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mais	 ao	 sul.	 Bousquet	 nasceu	 em	Carcassone,	 terceira	

geração	 de	 uma	 família	 de	 agricultores.	 Com	 pouco	

mais	de	vinte	anos,	comprou	vinhedos	e	construiu	uma	

vinícola,	o	Domaine	de	Lalande,	em	sua	terra	natal.	Nos	

anos	90,	desiludido	com	as	dificuldades	enfrentadas	para	

fazer	 vinhos	 em	 seu	próprio	país,	 começou	a	procurar	

outra	região	para	produzi-los.	Depois	

de	visitar	a	Argentina	duas	vezes,	em	

l997	vendeu	todas	as	 suas	proprieda-

des	na	França	e	comprou	110	hectares	

de	 vinhedos	 na	 zona	 de	 Tupungato,	

que,	 pela	 proximidade	 com	 os	 con-

trafortes	 da	 cordilheira,	 é	 uma	 das	

mais	altas	 (1.200	metros)	e	mais	 frias	

de	 Mendoza.	 A	 primeira	 produção	 do	 Domaine	 Jean	

Bousquet	 foi	 em	 2003	 e	 a	 vinícola,	 cujas	 obras	 foram	

iniciadas	no	ano	 seguinte,	 já	 está	 em	expansão,	 com	a	

construção	de	um	novo	galpão	e	de	uma	nova	sala	(sub-

terrânea)	de	barricas.	Certificada	como	orgânica	desde	

2005,	 a	 produção	 atual,	 de	 1,3	milhão	 de	 litros,	 parte	

dos	quais	com	uvas	compradas	de	terceiros,	é	quase	toda	

exportada	para	mais	de	30	países.	A	 linha	de	vinhos	é	

ampla,	de	espumantes	a	um	Malbec	fortificado.	O	espu-

mante	Santa Bax,	feito	pelo	método	tradicional,	é	uma	

homenagem	à	mãe	de	Jean.	“Minha	mãe	era	uma	San-

ta”,	explica	o	dinâmico	Jean,	cuja	casa	é	uma	extensão	

dos	escritórios	da	vinícola.

	 O	Domaine	 Jean	Bousquet	 não	 fica	muito	 distante	

da	Masi	 Tupungato,	 posto	 avançado	

do	tradicional	produtor	do	Vêneto	na	

Argentina.	No	total,	são	140	hectares	

de	área,	mas	apenas	100	estão	em	cul-

tivo	e	80	já	em	produção.	Ali,	a	Malbec 

enfrenta	uma	concorrência,	até	então	

desconhecida,	 das	 uvas	 tradicional-

mente	usadas,	no	Vêneto,	para	produ-

zir	os	Amarones	e	Valpolicellas,	que	são	a	especialidade	

da	Masi.	A	principal	delas	é	a	Corvina,	mas	há	também	

Rondinella	e	Croatina,	além	da	branca	Pinot Grigio.	

	 Em	 breve,	Masi,	 Jean	 Bousquet	 e	 demais	 vinícolas	

instaladas	em	Tupungato	ganharão	a	companhia	de	um	

dos	nomes	mais	tradicionais	do	vinho	argentino,	a	Ru-

tini.	A	empresa	foi	fundada	em	1885,	no	departamento	

de	Maipú,	hoje	praticamente	um	subúrbio	de	Mendoza,	

Masi e Jean Bousquet
se instalaram na fria 

região de Tupungato 
com vinhedos plantados 

a mais de 1.000
metros de altitude

Concepção artística da vinícola Belasco de Baquedano, inaugurada em outubro de 2008



00	especialargentina •24 especialargentina •

com	o	nome	de	“Bodega	La	Rural”,	por	Felipe	Rutini,	

filho	 de	 italianos	 da	 região	 de	Marche	 (hoje,	 a	 Rutini	

é	 controlada	 por	 um	 grupo	 de	 empresários	 argentinos	

liderados	por	Nicolás	Catena	e	José	Benegas	Lynch,	no-

mes	 igualmente	 tradicionais	 do	 vinho	 argentino).	 Em	

1925,	a	Rutini	tornou-se	uma	das	primeiras	vinícolas	de	

Mendoza	a	comprar	terras	em	Tupungato.	E	é	no	meio	

dos	 100	 hectares	 que	 possui	 na	 região,	 que	 está	 cons-

truindo	sua	nova	vinícola.	Em	vários	níveis,	ela	operará	

totalmente	por	gravidade	e,	quando	pronta	(a	primeira	

etapa	deve	começar	a	funcionar	a	tempo	de	processar	a	

safra	de	2009)	será	uma	das	mais	modernas	do	mundo.

	 A	nova	unidade	da	Rutini	vai	desafogar	a	produção,	

praticamente	estrangulada	em	sua	sede	histórica	no	dis-

trito	de	Maipú,	onde	também	funciona	um	interessante	

Museu	do	Vinho.	Os	mais	de	80	mil	visitantes	que	rece-

be	anualmente	 são	um	pequeno	contingente	dos	“eno-

turistas”	 (o	número	de	brasileiros	entre	eles	é	cada	vez	

maior)	que	hoje	acorrem	à	região.	Razões	para	isso	não	

faltam,	tanto	as	providas	pela	natureza	como	pela	mão	

do	 homem.	No	 primeiro	 caso,	 a	 beleza	majestosa	 dos	

Andes,	com	seus	cumes	cobertos	de	neve.	No	segundo,	

vinícolas	 que	 conjugam	 refinados	 projetos	 arquitetôni-

cos	 e	 extrema	 funcionalidade,	 assegurando	 que	 delas	

sairão	vinhos	cada	vez	melhores.		

Fundada em 1940, a Baudrón conserva os tonéis que eram usados para guardar os vinhos em seu salão de festas

 De nada adiantaria ter uvas de óti-
ma qualidade, se não fossem vinificadas 
segundo as mais modernas técnicas e 
seguindo rigorosos parâmetros de ex-
celência. No quesito tecnologia, o pano-
rama em Mendoza também impressiona. 
Novas e funcionais vinícolas, ao lado de 
projetos grandiosos de ampliação ou de 
implantação de novas instalações, são 
vistos em toda a região. 
 Chama a atenção a diversidade de pro-
postas e o resgate de técnicas tradicionais, 
mas muito eficientes de vinificação, como 
o uso de “piletas” (piscinas em espanhol) 
de concreto revestidas de epóxi e dotadas 
de duplo controle de temperatura, o que 
permite ao enólogo perfeito controle de 
todo o processo. O uso do concreto vem 
sendo resgatado por boas razões. Melhor 
controle da temperatura de fermentação é 
uma delas, visto o concreto transmitir as 
variações de modo mais gradual do que 
o aço inoxidável, mantendo as mesmas 
condições de perfeita higiene e conserva-
ção. As piletas são encontradas tanto em 
vinícolas muito modernas, como a Belasco 
de Baquedano ou a Jacques & François 
Lurton, como em vinícolas tradicionais, 
em fase de renovação, como a Baudron. 
Também é comum o uso de técnicas de 
pigéage e deléstage para o “manuseio do 
chapéu” de cascas, que dessa forma é fei-
to com delicadeza e cuidado, melhorando a 
qualidade dos vinhos.
 Os cuidados com a vinificação em 
muitas das vinícolas já se revela desde a 
chegada das uvas, que são colocadas em 
câmaras frias para melhor conservação. 
E prossegue com o uso disseminado das 
mesas de seleção, freqüentemente dupla, 
ou seja, de cachos e de grãos, dentro dos 
mais estritos protocolos para a produção 
de vinhos de alta qualidade.
 O uso de carvalho francês é outra 
prática usual, tanto para a fermentação 
de brancos, o que é mais comum, como 

também para a fermentação de alguns 
tintos especiais, como na Jean Bousquet. 
Nesses casos, são utilizadas pequenas 
rodas sob a barrica, para permitir melhor 
movimentação das cascas e extração 
mais uniforme de cor, aromas e sabores. 

Um detalhe da utilização das barricas de 
forma inovadora foi revelado por Maria-
no, na Rutini. Por encomenda da empre-
sa, as novas barricas são tostadas por 

tempo mais longo, porém em temperatu-
ras mais baixas, que nunca ultrapassam 
os 200oC, o que melhora de forma signi-
ficativa a transferência dos sabores da 
madeira para o vinho.
 Seguindo uma tendência mundial, algu-
mas vinícolas utilizam, sempre nos vinhos 
de entrada de gama, as chamadas insert 
staves (lâminas de carvalho) que aportam 
os aromas e sabores da nobre madeira ao 
vinho por um preço inferior ao dos barris 
de carvalho, embora, ao contrário destes, 
só possam ser utilizadas uma vez.
 As grandes vinícolas dispõem de 
equipamentos de alta tecnologia, como 
o Termo-Flash, que permite otimizar a vi-
nificação de grandes volumes de vinho, 
em tempo reduzido, sem perda de qua-
lidade. A Trivento utiliza o equipamento 
para sua linha de entrada de gama, com 
resultados bastante satisfatórios. Mas 
minúsculas vinícolas-boutique, como 
Carinae e Monte Quieto, também dis-
põem de todos os equipamentos neces-
sários para a produção, ainda que em 
menor escala, de vinhos de alta quali-
dade, numa demonstração de que o uso 
de tecnologia de ponta não depende 
apenas de grandes investimentos.
 O grau de sofisticação atingido na 

Argentina pode ser comprovado nos me-
nores detalhes. O caso da Masi é exem-
plar. Os tanques de fermentação de aço 
inoxidável foram desenhados pela equi-
pe técnica da vinícola italiana e possuem 
bombas de remontagem individuais. Isso 
permite que o enólogo programe quantas 
remontagens desejar para cada um dos 
tanques. Além disso, pensando na se-
gurança do trabalhador, os tanques dis-
põem de uma espécie de hélice interna, 
para retirar as cascas das uvas após a 
fermentação, operação potencialmente 
perigosa, pelo risco de asfixia provocado 
pela ausência de oxigênio no tanque. 

Barricas dotadas de rodas são usadas
para fermentar tintos (acima); hélices facilitam 
a retirada do mosto dos tanques de aço 
inoxidável (meio), dotadas de controle
de temperatura frio/quente

tecnologia de ponta não exclui
o uso de técnicas tradicionais

Nova vinícola da Rutini
em Tupungato terá mais 

de 9.000 metros de
área construída


