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t e x t o  e  fo t o s  mario telles jr.    co laboração  Fernando Basile

 no mundo do vinho, há poucas verdades absolu-

tas, conceitos indiscutíveis, aceitos por todos, quase 

como um consenso universal. Uma dessas unanimi-

dades é a divisão hierárquica de vinhedos na Borgo-

nha, que permitiu a classificação de seus vinhedos em 

genéricos, comunais, Premier Crus e Grand Crus e 

que se sustenta, com pouquíssimas modificações, há 

alguns séculos, sem grandes polêmicas ou discussões.

 essa aparente imutabilidade sustenta-se, na 

verdade, em três pilares: tradição, terroir e a 

ação do homem, neste caso representada pelos 

monges cistercianos e beneditinos. 

 A tradição de fazer vinhos de boa qualidade, 

data do tempo dos romanos, sendo famosos desde o 

século 14, vinhedos como Clos Vougeot, romanée-

Conti ou richebourg.

 A presença de muitos terroirs, específicos e dife-

rentes, contribuiu para conferir um caráter diverso a 

cada uma de suas sub-regiões ou mesmo a cada um de 

seus Premier ou Grand Crus, entendendo-se a irrita-

ção de certos produtores da Borgonha, quando se fala 

de Pinot Noir ou Chardonnay e não de Gevrey-Cham-

bertin,  Pommard ou Chassagne-montrachet.

 a variedade passa a ser um mero detalhe ou 

O que é mais impOrtante na alsácia; O hOmem Ou O terrOir? essa pOlêmica quase 

filOsófica desperta discussões apaixOnadas entre Os defensOres de cada tese. 

Wine style fOi cOnferir “in lOcO”, para ver quem tem razãO

Como muitas cidades 
alsacianas, a charmosa 

Riquewihr tem seu nome 
grafado em alemão. 
Na sua entrada, fica 
o famoso grand cru 
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a caneta, que vai nos permitir escrever a mensa-

gem de cada terroir.

 Por fim, a presença do homem, representada 

pelo papel incrivelmente paciente dos monges be-

neditinos e cistercianos, que durante alguns séculos 

mapearam o território de forma precisa e decidiram 

quais uvas utilizar para melhor expressar cada um 

dos diferentes terroirs, buscando o melhor resulta-

do, num trabalho de tentativa e erro, que nem as 

mais modernas tecnologias viticulturais e de análi-

se de solo conseguiram melhorar.

 Este trabalho, sólido e praticamente perfeito, 

que acabou influenciando o cultivo da vinha e a 

produção do vinho em toda a França e até no mun-

do, deve obrigatoriamente nos servir de referência 

quando se pretende analisar, de forma investigati-

va, o sistema de Grand Crus da alsácia.

Frutos da videira, alimento 
do homem pré-histórico

 A presença de fósseis de videira selvagens nas flores-

tas da alsácia comprova que, muito antes de ser cultiva-

da na região, o homem pré-histórico utilizava os frutos 

da mesma, provavelmente como fruta comestível. Os 

primeiros indícios de cultivo da videira na região, da-

tam do século 1o a.C., com a chegada dos romanos à 

região, e podem ser bem localizados em Kastelberg e 

moenchelberg (andlau) e em mandelberg (mittelwihr).

 embora não se possa garantir quais variedades de 

uva eram utilizadas, há indícios de que a Vitis allobro-

gica, referida por Plínio desde o século 1o d.C., era a 

Pinot Noir, cujo cultivo está documentado na alsácia 

pelo menos desde o século  4o d.C.

 De qualquer forma, há documentos comprovando 

o cultivo extensivo de videiras nas colinas mais baixas 

dos Vosges no século 2o d.C., utilizando um sofistica-

do sistema de treliças que os romanos aprenderam a 

utilizar com os gregos muitos séculos antes.

 Com o declínio do império romano, uma tribo 

germânica, denominada Alemanni, começou a invadir 

a Alsácia de forma regular e foi expulsa da região em 

496 d.C. por Clóvis, que posteriormente foi batizado e 

convertido ao cristianismo. Este fato foi primordial para 

o surgimento da nação francesa e para o renascimen-

to da vitivinicultura na região por meio da criação de 

inúmeras abadias ligadas a muitas ordens religiosas. 

 nestas, o cultivo da uva era uma das principais ati-

vidades, pois o vinho era essencial nos ofícios religio-

sos e parte integrante da dieta alimentar. no século 

6o, a alsácia (ou alesia ou alesacius ou alisatius como 

era conhecida) começa a ganhar fama como produto-

ra de vinhos de qualidade, que eram exportados para 

os Paises Baixos e Europa Central. Nesta época, havia 

na região cerca de quarenta abadias.

 no século 9o, eram 119 as comunas produtoras de 

vinho na alsácia e ermoldus nigellus, um poeta da 

aquitânia compara os vinhos de uma destas comunas 

(sigolsheim) aos renomados vinhos romanos de Faler-

no. o número de abadias subiu para 300 no século 15 

e por volta de 1400 cerca de 430 cidades produziam 

vinhos na região. Os vinhos produzidos eram brancos 

majoritariamente, embora provavelmente não tanto 

quanto hoje. 

 a Riesling, ou Rissling como era conhecida na épo-

ca, foi a uva utilizada em 1477, no primeiro vinho 

varietal que se tem comprovação. As uvas Muscat e 

Traminer são mencionadas desde 1500. 

Os principais vinhedos da Alsácia estão localizados numa faixa relativamente estreita de terra situada entre as encostas dos Montes Vosges
e as terras adjacentes ao Rio Reno

A presença de fósseis de videira selvagens nas florestas da Alsácia comprova que, provavelmente, o homem pré-histórico consumia
os frutos da mesma
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 a lenda local considera a Hungria como origem da 

uva Pinot Gris, que teria sido trazida pelo Barão Lazare 

de schwendi, após seu ataque bem sucedido à cidade 

fortificada de Tokaj, apossando-se como butim de cerca 

de 4.000 barris de Tokaj e de mudas da uva Pinot Gris. 

muito mais provável, porém, é que a Pinot Gris tenha 

se originado na Borgonha e posteriormente tenha sido 

trazida por monges cistercianos para as abadias locais.

 A introdução da Pinot Blanc e da Chasselas nos 

séculos 18 e 19, já sob influência alemã marca a 

tentativa de produzir variedades mais produtivas, 

de menor qualidade, para atingir volumes maiores 

que permitissem satisfazer a crescente demanda 

pelos vinhos da região. Curiosamente, desde mui-

to cedo a preocupação com qualidade fica paten-

te, com o surgimento, entre os monges das várias 

abadias locais, de um vinho de menor qualidade 

ou Huntsch utilizado para consumo local e de 

um vinho de melhor qualidade ou Vinum nobi-

le ou Edelwein, que era destinado à exportação.

Encontro de falhas 
geológicas é a possível 
origem do conceito de terroir

 a primeira questão a ser levantada, ao iniciarmos 

esta discussão é se há um suporte geológico para o 

conceito de terroir na alsácia. os vinhedos principais 

da Alsácia estão localizados numa faixa relativamente 

estreita de terra situada entre as encostas dos montes 

Vosges e as terras adjacentes ao rio reno, local de 

encontro de duas falhas geológicas bem conhecidas: 

Falha dos Vosges e a Falha do reno. ali ocorreram 

inúmeros movimentos paralelos de acomodação du-

rante o período terciário (oligoceno e mioceno), que 

resultaram numa miscelânea de solos incrivelmente 

complexos e completamente diversos uns dos outros.

 assim, é possível encontrar solos sedimenta-

res vulcânicos, pedregosos, xistosos, argilosos, 

calcários, graníticos, aluviais ou mesmo areno-

sos em uma diversidade, poucas vezes encon-

trada em outras regiões vitivinícolas do mundo.

 a primeira e muito interessante conclusão a que 

podemos chegar ao degustar os vinhos alsacianos 

em nossa visita às várias vinícolas, é que embora a 

tradição alsaciana hoje seja de valorizar suas varie-

dades, o universo aqui tratado é muito mais amplo.

 Tomemos como exemplo vinhos da uva Riesling, 

degustados durante recente viagem do grupo da 

aBs-sP à alsácia. no domaine Barmes-Buecher, um 

Riesling Herrenweg 2006, proveniente de solos 

aluviais e pedregosos mostrou-se muito frutado, com 

aromas herbáceos e boa acidez, mas sem a estrutura 

que permitisse a guarda por períodos muito longos.

Na Alsácia, os Clos incluem alguns vinhedos muito valorizados

e exclusivos, que podem estar ou não situados dentro de áreas que 

façam parte de algum Grand Cru. O mais famoso deles e que foi

por nós visitado em companhia de seu proprietário Hubert Trimbach 

é o Clos Sainte Hune, considerado quase unanimemente como 

capaz de produzir um dos melhores Riesling do mundo. Com cerca

de 1,3 hectare, está incluído dentro do Grand Cru Rosacker, sendo 

conhecido como área produtora de grandes vinhos desde o século 

12. Seu solo é argilo-calcário, extremamente rico em magnésio, 

sobre base de pedra calcária e arenosa, produzindo Riesling e 

Gewürztraminer com um caráter único. A primeira vez que bebemos 

um Clos Sainte Hune, foi exatamente há 10 anos, em Bordeaux. 

A ocasião foi inesquecível pois nossa visão sobre a uva Riesling 

nunca mais seria a mesma, exteriorizando toda a complexidade, 

que poderia estar escondida pelo conhecido estereótipo de grande 

acidez e aromas minerais associados a esta uva. Tratava-se

de um clos sainte hune 1983, um vinho rico, potente e complexo, 

que só mostra sua verdadeira personalidade depois de um tempo 

mínimo de evolução de pelo menos 10 a 20 anos, suficientes para 

domar a acidez quase insuportável que marca sua juventude. 

Com a guarda por tempo adequado, desenvolve aromas terciários 

pouco habituais para a variedade, tais como brioches, tostado, 

lanolina e animais (pelo queimado). É um vinho que quase sempre 

dá a sensação de estar sendo bebido muito antes de estar pronto, 

passando com frequência a desagradável impressão de estarmos

cometendo um infanticídio. (MTJ)
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 já o Barmes-Buecher Riesling 2004, proveniente do vinhedo leimenthal, onde o solo 

é intensamente calcário e de caráter básico (elevado pH), apresentou um perfil aromático de 

frutas brancas secas e toques minerais, impressionando pela intensa acidez, equilibrada por 

elevada maciez e pela presença de açúcar residual. Esse vinhedo é a origem das uvas com as 

quais são elaborados os vinhos doces da classificação Vendange Tardives (VT) e Seléction de 

Grains nobles (sGn) deste produtor.

 o Barmes-Buecher Riesling Grand Cru Hengst 2004, originário do famoso vinhedo 

reconhecido desde o século 9o e onde o solo é fundamentalmente de rocha sedimentar calcária 

escura sobre uma base argilo-calcária, apresentou aromas muito mais complexos, com notas cí-

tricas (laranja e grappefruit), especiarias, defumado e ervas secas. Encorpado, com marcada aci-

dez e longa persistência, o vinho impressionou pela maciez e pelo personalíssimo retro-olfato. 

 já o Riesling Schlossberg 2007, degustado no domaine Weinbach, originário de 

solo aluvial argilo-arenoso, com subsolo magmático-granítico, impressionava pela acidez, 

pelos aromas minerais e pela concentração e intensidade das frutas tropicais no paladar. 

Mesmo tendo apenas três gramas de açúcar residual, dava a impressão de doçura na boca, 

com destacada maciez e elegância. 

 embora o Riesling Cuvée Frederic Emile 2004, degustado em nossa visita à trimbach, 

não seja inteiramente proveniente de um único Grand Cru, é sabido que a maior parte de suas 

uvas são originarias do Grand Cru osterberg, considerado como um grande vinhedo desde a 

Idade Média. Ali, o solo é pedregoso e argilo-calcário, o que privilegia a mineralidade e acidez, 

que possibilitará sua guarda por décadas. Outro fator que garante a longevidade é a massa de 

frutas cítricas, que preenche generosamente o meio de boca desse vinho de larga fama. 

 Essas diferenças gritantes propiciadas pelo terroir são repetidas para cada varieda-

de, como pudemos perceber em vinhos de Pinot Gris e de Gewürztraminer, degustados em 

várias vinícolas visitadas.

 a uva Pinot Gris originária de solos aluviais planos com ótima insolação, utilizada em vi-

nhos como o Barmes-Buecher Pinot Gris Herrenweg de Turckeim 2004, deu origem a 

vinho muito frutado (frutas brancas, como pêssego e damasco), com toques de especiarias. Já 

o Barmes-Buecher Pinot Gris Rosemberg Calcareus 2004, proveniente de solos pedre-

gosos-calcários apresentou sutis aromas animais e de frutas em compota, com notas de mel, 

ótima acidez e muito mais peso e concentração na boca.

 o raro Barmes-Buecher Pinot Gris Cuvee St Catherine 2006 proveniente do famoso 

Clos des Capucines, de solo aluvial sobre base pedregoso-calcária, impressionava por juntar 

potência, ótima acidez e grande complexidade aromática, com predomínio do defumado, dos 

aromas de frutas brancas, de brioche e de especiarias orientais, numa combinação espetacular.

 a Gewürztraminer proveniente de Rosemberg 2006 de Barmes-Buechner é típica, exi-

bindo aromas florais e frutas tropicais, com baixa acidez e álcool perceptível, contrastando 

com o Barmes-Buecher Steingrubler 2006, produzido com uvas plantadas em solo 

cuja composição – pedregoso, argilo-calcário sobre base arenoso-granítica –, acaba confe-

rindo maior complexidade aromática (frutas maduras, defumado e gerânio) além de maior 

doçura, peso e acidez mais intensa.

 Por outro lado o Domaine Weinbach Gewürztraminer Cuvée Laurence 2005 
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Bases bastante sólidas 
permitem considerar que 
a expressão do terroir 
na Alsácia é riquíssima, 
manifestando-se 
praticamente em cada
uva, nas  diferentes 
regiões demarcadas



proveniente de altenbourg, onde o solo é argilo-cal-

cário, de exposição sul/sudoeste, consegue ser delica-

do, exibindo aromas florais e cítricos pungentes (lima, 

casca de laranja confeitada e bergamota), rico, com 

grande untuosidade e refrescante acidez.

 Fica patente que existem bases bastante sólidas 

para considerarmos que a expressão do terroir na Al-

sácia seja riquíssima, manifestando-se praticamente 

em cada uva, em diferentes regiões demarcadas.

Produtor ou terroir?
Divergências de visões 
persistem até os dias de hoje
 

 Criado em 1975, o Comitê de Delimitação dos 

Grand Crus, presidido por johnny Hugel, desde os 

seus primórdios teve dificuldades em conseguir um 

consenso entre as várias visões conflitantes dos mui-

tos produtores influentes da Alsácia, tais como Hugel, 

Humbrecht, muhulberger, Beyer e trimbach.

 Esta divergência de visões mantém-se até hoje, ha-

vendo aqueles, como trimbach ou Beyer, que consi-

derem que o sistema é artificialmente expandido, com 

muitos Grand Crus e áreas muito maiores que as ade-

quadas em cada Grand Cru, considerando que a ação 

do produtor seria mais importante que o terroir.

 outros, como os biodinâmicos Barmes-Buecher e 

Marcel Deiss, são radicais defensores do conceito de 

terroir, chegando o radical e controverso deiss a ad-

vogar o final do uso de vinhos de uma única varietal 

para a produção dos vinhos na região e o retorno ao 

sistema de Vielles Vignes existente no passado, em que 

os vinhos eram produzidos normalmente a partir de 

cortes de múltiplas variedades. neste caso, pouco im-

porta quais uvas serão utilizadas na produção do vinho 

e sim a manifestação plena e irretocável do terroir.

 Há também os que se posicionam num meio 

termo, usando os conceitos de Clos e Grand Cru 

de acordo com sua conveniência, como são os 

casos de Weinbach e de Zind- Humbrecht, mos-

trando que, como sempre os interesses comerciais 

e as vaidades entre os produtores impedem que se 

possa chegar a um sistema racional e que premie 

o fundamental: a qualidade.

Com menos de 5.000 habitantes, Ribeauvillé também deve sua fama aos reputados Riesling produzidos nos vinhedos próximos
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