
ApostA nA syrAh
e nA modernidAde
Os vinhos da histórica e pacata San Juan, província situada
ao norte de Mendoza, foram, durante muitos anos, eclipsados
pela fama dos produzidos na vizinha Mendoza, conhecidos
em todo o mundo. Mas uma revolução si lenciosa está em curso 
nos vinhedos e vinícolas da região 
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Formação rochosa 
no Parque Natural 

Ischigualasto 
 em San Juan

 distante pouco mais de 1 hora de carro de Mendo-

za, a histórica (foi fundada em 1562, um ano depois 

de Mendoza) e tranqüila san Juan começa a sair da 

sombra de sua vizinha mais famosa, pelo menos no que 

diz respeito aos vinhos. investimentos de grande mon-

ta, nos vinhedos e nas vinícolas, vêm transformando 

a paisagem da região e seus vinhos começam a apre-

sentar surpreendente qualidade. e isso não apenas nos 

exemplares de Syrah, a uva mais prestigiada na região, 

como também em vinhos de variedades diversas como 

Malbec, Cabernet Sauvignon, Bonarda, Tempranillo, Caber-

net Franc e Tannat, entre as tintas, e Sémillon, Torrontés, 

Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, entre as bran-

cas. Foi o que a equipe de Wine style constatou em 

San Juan



conhecida latada, que de certa forma protege os 

cachos contra o excesso de insolação. hoje a con-

dução em espaldeira é a mais utilizada, com ir-

rigação por gotejamento, usando água fornecida 

pelos rios san Juan e Jáchal e por poços artesianos.

VinícolAs 
modernAs, 
sinAl dos 
noVos tempos
 os investimentos em alta tecnologia são visí-

veis em todas as vinícolas visitadas por Wine sty-

le. chamam a atenção as transformações ocor-

ridas em vinícolas tradicionais, como a gigante 

graffigna e a modernidade de projetos mais re-

centes como o da callia, que integra o portfólio 

do grupo salentein. Fundada em 1870 pelo vi-

sionário santiago graffigna – e hoje pertencente 

ao grupo pernod ricard – a graffigna resistiu 

ao terrível terremoto que destruiu san Juan no 

início do século passado e hoje é um exemplo 

marcante das mudanças que estão sendo imple-

mentadas na região. segundo conta seu jovem e 

entusiasmado enólogo, gerado danitz, não estão 

sendo poupados esforços, tanto no setor de pro-

dução de uvas, como na moderna vinícola em 

que hoje as uvas são processadas. destaca-se o 

setor de produção de vinhos de nível premium, 

que é praticamente uma vinícola exclusiva den-

tro da vinícola principal, onde cuidados 

extremos são usados para que toda a 

expressão do terroir sanjuanino se 

transfira para o vinho. o volume gera-

do pela graffigna impressiona, pois são 

nada menos que 18 milhões de litros 

por ano, com mais de 250.000 caixas 

(de 12 garrafas) exportadas para todo o 

mundo, inclusive para o Brasil. 

 outra vinícola de destaque é a 

callia, que foi a precursora desse movimento de 

modernidade. Foi ela que, praticamente, colo-

cou san Juan na rota dos vinhos finos, pelo me-

nos no que diz respeito ao Brasil, já que desfru-

ta de grande prestígio entre os apreciadores de 

vinhos argentinos de nosso país. Mas se engana 

quem pensa que a callia está parada no tempo, 

desfrutando do merecido reconhecimento. ten-

do à frente um jovem enólogo mendocino, luis 

Fabián Miranda, a callia acaba de adquirir 350 

hectares no vale de pedernal, exclusivamente 

para o plantio de 

Malbec, pois não 

dá para despre-

zar a força des-

sa varietal na 

argentina e sua 

grande aceita-

ção em pratica-

mente todos os 

mercados. esta 

nova área vai 

se somar aos já 

plantados 241 

hectares que a 

callia tem em 

tulum. as uvas 

serão processa-

das na vinícola 

localizada em 

caucetes, que 

está sendo am-

pliada, tanto na 

recente visita à cidade e a algu-

mas de suas principais vinícolas.

 san Juan é a segunda provín-

cia em importância na argentina, no 

que diz respeito ao número de vinícolas, à 

área plantada (48.000 hectares) e à produção de 

uvas. estas se destinam não só à produção de 

vinhos de qualidade, como também à de mosto 

concentrado, que é exportado, e à venda para 

o mercado de frutas frescas e passas. o desa-

fio maior está concentrado na produção de vi-

nhos que se diferenciem dos produzidos em 

outras áreas vinícolas do país, principalmente 

na vizinha Mendoza, e que tenham um caráter 

que possa ser associado ao terroir de san Juan.

 a maior parte dos vinhedos de san Juan está 

no valle de tulum e em menor parte nos vales de 

zonda e ullum, situados a 780m de altitude. os 

vales mais prestigiados, em que 

se cultivam uvas de reconhecida 

qualidade, estão em altitudes mais 

elevadas, onde a amplitude térmica é 

maior e o amadurecimento das uvas e, prin-

cipalmente, a maturação dos taninos, se faz de 

forma mais lenta e adequada. É o caso dos vales 

de pedernal (1.350 metros), calingasta (1.350 

metros) e Jáchal (1.165 metros), que possuem so-

los pedregosos, cobertos de argila e areia, muito 

pouco férteis e de excelente drenagem.

 outro fator que contribui para a qualidade 

das uvas é o clima, marcado pelo baixo índice de 

chuvas, intensa exposição solar e ventos como o 

temível zonda, que tende a elevar a temperatura 

e diminuir ainda mais a umidade relativa do ar. 

até por conta disso, no passado se escolheu como 

forma principal de condução de vinhedo nossa 

Antiga sala de 
piletas da vinícola 
Callia. Na página 
ao lado, vinhedos 
La Guarda
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A pequena La Rioja (3,3% do território continental
da Argentina) tem como fronteiras a Cordilheira

dos Andes, a oeste, e os pampas argentinos, a leste. 
Possui áreas montanhosas e áreas planas, com 

solos de aluvião, profundos e bastante permeáveis, 
constituídos por areia e argila fina na camada 

superior. O clima é muito seco (150 a 300mm de chuva 
por ano), ensolarado e muito quente no verão,

mas com bom diferencial de temperatura dia/noite 
nas áreas de altitude mais elevada. A uva mais 
plantada na região é a Torrontés Riojana, com 

pequenas parcelas de Moscatel de Alexandria, 
Bonarda e Barbera. O sistema de condução

de parreira mais utilizado ainda é a latada, pouco 
adequado para o cultivo de uvas de alta qualidade. 
Sistemas de condução mais modernos estão sendo 

implantados gradativamente com sucesso. Com isso, 
estão sendo obtidas uvas como Malbec, Syrah

e Cabernet Sauvignon de melhor qualidade,
o que é sempre boa notícia para os enófilos.

É aguardar e acompanhar.

ainda uma promessa



Callia
Gran Callia 2005 – Corte de Syrah 40%,
Tannat 20%, Malbec 20% e Merlot 20%,
com passagem por barricas novas de carvalho 
francês (60%) e americano (40%), por 18 meses. 
É um vinho com ótimo potencial de guarda, 
intenso, encorpado e muito concentrado.
Os aromas, ainda contidos, são de frutas 
escuras, especiarias e leve tostado, denotando 
juventude e sinalizando a necessidade de maior 
tempo em garrafa. Os taninos são finos, a acidez 
e o álcool estão equilibrados e a persistência 
é longa. O tempo certamente lhe fará bem.

Callia Magna Syrah 2007 – Um puro Syrah,
com passagem por 8 meses em barricas
de segundo uso, de carvalho americano e 
francês (50/50), que mostra a força da varietal
em San Juan. Destaque para os deliciosos 
aromas de frutas escuras em compota, 
especiarias, chocolate e fino tostado.
Elegante e equilibrado, tem excelente acidez,
boa concentração, taninos finos, boa 
persistência e agradável retro-olfato. Muito 
jovem, deve melhorar ainda mais com algum 
tempo de adega.

Callia Magna Malbec Merlot 2006 – Mescla
de Malbec (60%) e Merlot (40%), com
o mesmo tratamento em madeira que o Syrah, 
tem intensos aromas de frutas, mescladas a 
especiarias (cravo) e chocolate. Interessante, 
mostra boa acidez, corpo adequado, boa 
concentração e média/longa persistência.

Callia alta Shiraz Malbec 2008 – Vinho de 
entrada de gama e boa relação qualidade/
preço, é uma boa aposta nas duas uvas mais 
expressivas da região. Tem 70% de Syrah e 
30% de Malbec, com passagem de apenas 
20% do vinho em barricas (de 2º ,3º e 4º usos) 
e o restante em aço inoxidável, para preservar 
integralmente a fruta. Os aromas são de frutas 
frescas, com toques florais e de caramelo,
e os sabores são delicados, num vinho 
agradável, de corpo médio, taninos de boa 
qualidade, equilibrado e com persistência média.

Callia alta Shiraz 2008 – Outro puro Syrah, 
também com apenas 20% de barrica e os 

restantes 80% em aço inoxidável. Simples 
e direto, é bastante frutado, com taninos de boa 
qualidade, bom corpo, média concentração 
e boa persistência, demonstrando que, mesmo 
na linha de entrada, a Syrah se expressa
muito bem em San Juan.

GraffiGna 
Graffigna Malbec Grand reserve 2005 –
Produzido com uvas selecionadas, cultivadas 
numa área muito especial, com cuidados 
extremos na vinificação e passagem por
14 meses em barricas novas de carvalho francês 
(60%) e americano (40%). Trata-se de um vinho 
diferenciado, de intensa cor púrpura e aromas 
de cerejas, chocolate e tostado. Excelente
na boca, mostra boa acidez, que equilibra 
o álcool e lhe dá frescor, corpo pleno, muito boa 
concentração e longa persistência, com final 
elegante e complexo. Um vinho que reflete com 
rara felicidade o bom momento de San Juan
e que mostra o potencial da Malbec na região.

Santiago Graffigna 2005 – Vinho que leva
o nome do fundador da vinícola, é produzido
a partir da seleção das melhores barricas
de cada varietal que entra em seu corte 
e projetado para longa guarda. É uma mescla 
de Malbec (40%), Syrah (30%) e Cabernet 
Sauvignon (30%), provenientes dos melhores 

vinhedos de Pedernal. Prová-lo agora foi um 
verdadeiro “infanticídio”. A cor é púrpura, 
escuro, praticamente impenetrável, com aromas 
deliciosos de cerejas, mesclados a notas 
florais e toques balsâmicos, com chocolate, 
especiarias e tostado. Muito jovem, tem taninos 
marcantes mas de boa qualidade, corpo pleno, 
grande concentração e muito boa persistência. 
Precisa de pelo menos mais 3 a 5 anos de adega, 
mas promete muito.

Graffigna Centenario Syrah reserve 2006 – 
Vinho produzido com cuidados especiais, tais 
como a dupla seleção (de cachos e de grãos), 
fermentação em tanques de 10.000 litros
e maceração pré e pós-fermentativa a frio
e passagem por barricas de carvalho francês 
(50%) e americano (50%), sendo metade novas
e metade de segundo uso. O resultado é um 
vinho de boa tipicidade, com aromas de frutas
em compota, especiarias e carvalho tostado, 
corpo médio, concentração média, taninos
finos e boa persistência.

Graffigna Malbec reserve Centenario 2006
– Os cuidados são os mesmos dispensados
à Syrah e o resultado é bastante satisfatório, 
num vinho com aromas de frutas mescladas 
a notas florais, macio, equilibrado, de corpo 
médio e concentração na mesma medida, boa 
persistência e retro-olfato frutado. Precisa
de um pouco mais de tempo na garrafa.

Graffigna Chardonnay Centenario 2007 – 
Um bom branco, com 50% de fermentação 
em barricas novas (60% carvalho francês
e 40% carvalho americano), de aromas
muito sutis e delicados, frutado, com notas
de manteiga, ótima acidez, bom corpo 
e muito boa persistência.

Graffigna Pinot Grigio Centenario 2008 – 
Ótima surpresa, com muito boa expressão 
varietal, excelente frescor e intensos aromas
de frutas cítricas, com toques florais. Leve
e saboroso, tem caráter e muita sutileza.
Ótimo para o verão!

Museu Graffigna (acima
à esquerda), sala de prêmios
da Callia (acima) e filtro
de Bentonita da Graffigna
(à esquerda)

UMa Seleção doS novoS vinhoS da Callia e  da GraffiGna,
dUaS daS viníColaS MaiS rePreSentativaS,  Pelo MenoS Para o MerCado 

braSileiro,  de San JUan,  MoStra qUe a reGião eStá ProdUzindo exeMPlareS 
intereSSanteS inClUSive de UvaS qUe não a Syrah

capacidade de produção, que deverá atingir 12 mi-

lhões de litros, como na de armazenamento do vinho 

já pronto e engarrafado.

 Merece registro, também, o trabalho da Finca 

las Moras, que produz vinhos de Syrah de alta gama 

e também está adquirindo terras em el pedernal 

para o plantio de outras varietais, tais como Sau-

vignon Blanc, Pinot Noir e Viognier. entre os planos de 

expansão da las Moras, além de novos vinhedos, 

está a construção de uma nova vinícola, com ca-

pacidade para 3 milhões de litros, que deverá estar 

pronta para vinificar a safra de 2010.

 Mas não são apenas as vinícolas maiores, como as 

três citadas, que estão trabalhando com afinco para mo-

dernizar suas instalações e produzir vinhos que aten-

dam, cada vez melhor, às exigências dos consumidores, 

principalmente internacionais. Nesse sentido, vale citar 

a la guarda e a novíssima Xumek, que tem ambiciosos 

planos enológicos e de enoturismo.

 curiosamente, todos os enólogos de san Juan pare-

cem buscar alternativas para a Syrah, que ainda é a re-

ferência da região. Mas, pelo menos em termos de mer-

cado brasileiro, manter o foco nessa varietal talvez seja 

a melhor estratégia. além de muito apreciada em nosso 

país, ela oferece uma oportunidade nada desprezível em 

termos de marketing, para diferenciar, junto a consu-

midores sempre ávidos por novidades interessantes, os 

vinhos de san Juan principalmente dos produzidos na 

vizinha e mais conhecida Mendoza.
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