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por  arthur azevedo e Guilherme velloso

C h a N d o N ,
a  c r e n ç a  n o  e s p u m a n t e
b r a s i l e i r o  d e  q u a l i d a d e

G a r i b a l d i  é  a  c a p i ta l  b r a s i l e i r a  d o s  e s p u m a n t e s

e  s e d e  d a  c h a n d o n ,  u m a  e m p r e s a  d e  s o ta q u e  f r a n c ê s  e  a l m a  b r a s i l e i r a

q u e  d e u  n o v a  d i m e n s ã o  a o  e s p u m a n t e  b r a s i l e i r o

 Garibaldi, assim nomeada em homenagem ao 

caudilho italiano Giuseppe Garibaldi, herói da revolução 

Farroupilha, e hoje sede da principal empresa produtora 

de vinhos espumantes no Brasil, a Chandon, recebeu seus 

primeiros imigrantes, alemães provenientes da Prússia, por 

volta de 1870. No entanto, a história das videiras, que hoje 

dão origem às uvas com as quais se produz o vinho brasileiro, 

está diretamente relacionada aos imigrantes italianos, que 

chegaram ao Brasil no final do século 19 e, não por acaso, 

encontraram as melhores terras já ocupadas pelos alemães, 

que haviam chegado primeiro. Para os italianos, só restava 

o alto da Serra Gaúcha, com suas florestas fechadas, que 

após árduos anos de trabalho foram transformadas em 

áreas de lavoura produtiva e imensos vinhedos.

 Foi exatamente em Garibaldi, por suas condições 

microclimáticas, que a tradicional maison moët & 

Chandon, que há mais de 260 anos produz vinhos em 

Champagne, estabeleceu, em 1973, sua sede no Brasil. Lá 

plantou vinhedos e construiu uma funcional vinícola, com 

o objetivo de produzir vinhos espumantes com a mesma 

filosofia da casa francesa: cultivar uvas com a máxima 

qualidade possível e incentivar de forma constante o 

aprimoramento técnico de seus enólogos.

 Hoje, a Chandon é líder no mercado brasileiro em 

qualidade e quantidade no segmento de espumantes super-

premium, produzindo cerca de 2 milhões de garrafas 

exclusivamente de vinhos espumantes, em diferentes estilos 

e com diferentes propostas, sempre com cuidados artesanais 

e sem jamais perder de vista as particularidades do terroir 

de Garibaldi. São cinco diferentes tipos de espumantes, dos 

tradicionais Brut e Demi-Sec, ao top Excellence, além do 

tinto rouge e do Passion, com um inusitado corte de uvas 

malvasia, moscato e Pinot Noir.

 Para conhecer melhor o trabalho e a intimidade da 

Chandon, a Wine style conversou longamente com Philippe 

Mével, um francês que já tem raízes mais que fincadas no 

Brasil, responsável por toda a equipe enológica da empresa. 

Graduado em agronomia e enologia pela universidade 

de montpellier na França e com longa carreira nas caves 

de Epernay, na França, sede da Chandon, Mével tem o 

suporte de uma equipe muito bem treinada, composta por 

um agrônomo e três técnicos em viticultura, sendo dois 

deles graduados em enologia. Mével ainda conta com a 

ajuda de um assistente de enologia formado em Mendoza. 

Uma das facilidades de que a equipe dispõe e da qual 

faz uso constante é o intercâmbio técnico com a matriz 

e demais sedes do grupo em países como a Argentina, 

Estados Unidos (Califórnia) e Austrália. 

Vinhedos em situação 
priVilegiada, o ponto de partida 
indispensáVel
 A Chandon tem hoje três vinhedos próprios em 

produção, sendo 3 hectares junto à vinícola, 20 hectares 

no interior de Garibaldi e 40 hectares em encruzilhada 

do Sul. Além destes, a empresa conta com vinhedos de 

viticultores parceiros, concentrados na serra Gaúcha, 

principalmente nos municípios de Monte Belo do Sul, 

Bento Gonçalves e Garibaldi. são cerca de 200 hectares 

de videiras, trabalhados por 100 famílias e que cobrem 

70% das necessidades da Chandon. Os restantes 30% são 

supridos pelos vinhedos próprios.

 Muito se fala do solo da Serra Gaúcha, de substrato 

basáltico, mas Mével destaca que o principal fator que 

determina a qualidade das uvas são as condições climáticas 

do local. Em geral, elas são desfavoráveis para a perfeita 

maturação de uvas empregadas na produção de vinhos 

brancos e tintos, mas muito adequadas quando seu destino é 

a produção de espumantes. As precipitações pluviométricas 

em dezembro, janeiro e fevereiro, meses determinantes no 

ciclo vegetativo das videiras, acabam por reduzir a insolação, 

diminuindo ainda mais a temperatura no período noturno. 
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as uvas acabam não maturando completamente, o que 

lhes confere elevado teor de acidez e teores moderados de 

açúcar, um perfil perfeito para uvas destinadas à produção 

de espumantes. Aliado a isto, a lenta maturação favorece a 

formação de aromas muito finos e delicados, fator também 

essencial para a qualidade do espumante.

 São três as variedades principais que entram na 

composição dos espumantes da Chandon: Pinot Noir, 

Chardonnay e Riesling Itálica. Logo no início de suas 

atividades, a empresa se preocupou em melhorar a 

qualidade da riesling itálica que já era cultivada na região 

há mais de 70 anos, importando numa segunda etapa as 

outras varietais diretamente da França. Na composição 

do vinho-base, no processo de assemblage (definido 

como sendo a mescla dos diferentes vinhos utilizados na 

produção do vinho-base), cada uma destas uvas contribui 

com características bem definidas, dando a cada um dos 

espumantes personalidade própria. assim, a riesling 

Itálica entra com aromas de frutas cítricas frescas e alguma 

acidez. Sua deficiência principal, segundo Mével, é “um 

vazio no meio do paladar, que precisa ser compensado com 

as outras varietais na assemblage”. 

 a Chardonnay já está implantada e bem aclimatada há 

mais de 20 anos na região e entra na mescla com seus aromas 

de maçã verde, abacaxi e cítricos maduros, reforçando a 

complexidade aromática e a acidez, além de preencher o 

meio de boca, aumentando a persistência final. Por fim, entra 

a desafiadora Pinot Noir, uva difícil e caprichosa, que só vem 

sendo vinificada em branco para a produção de espumantes 

há 10 anos, depois de sua trajetória pouco feliz na produção 

de tintos. Muito sensível à podridão, a Pinot Noir encontrou 

nos espumantes sua verdadeira vocação na serra Gaúcha. 

Colhida precocemente, apresenta excelente acidez e aromas 

de frutas vermelhas, com toques de especiarias, além de 

conferir mais corpo e estrutura ao espumante.

 Respeitando as características de cada uva, a equipe 

de enólogos encontra em cada ano as proporções ideais 

para dar aos espumantes da Chandon a necessária 

constância e a consistência de qualidade esperadas num 

produto superior. Outras três variedades são utilizadas 

no Chandon Passion: as aromáticas Malvasia Bianca, 

Malvasia de Cândia e Moscato Canelli.

 Os vinhedos são implantados preferencialmente com 

orientação norte, com leve declive para garantir boa 

drenagem natural e ao abrigo dos ventos frios que sopram 

do sul, num solo que seja equilibrado entre as pedras e 

a argila. Os sistemas de condução escolhidos foram o 

de espaldeira e o de lira, deixando de lado o sistema de 

latada. Tal decisão visa favorecer a boa insolação e a 

perfeita ventilação do vinhedo, eliminando os excessos 

de umidade. A densidade de plantação é de 4000 plantas 

por hectare e os rendimentos se situam na faixa de 10 a 12 

toneladas por hectare. durante o ciclo vegetativo, várias 

podas verdes são realizadas (desbrote, desfolhamento, 

desponta e eventuais raleios), segundo explica Mével, 

para manter os objetivos de produção e um microclima 

favorável à maturação e hostil à podridão ao redor dos 

cachos. Estes cuidados diminuem também, de forma 

significativa, a necessidade de tratamentos fitosanitários 

nos vinhedos. O momento ideal para a colheita é definido 

por degustação das uvas no vinhedo e somente as uvas 

perfeitas são encaminhadas para a vinificação.

Vinícola moderna garante
a perfeita espumatização

 A vinícola Chandon foi instalada em 1973 e desde 

então vem passando por sucessivas modernizações, estando 

aparelhada para duplicar a produção, hoje de 2 milhões de 

garrafas. A capacidade de vinificação é de 3 milhões de 

litros e atualmente são processados 2,5 milhões de quilos de 

uvas, limitados a 150.000 quilos por dia. Segundo Mével, 

as prensas pneumáticas utilizadas são de última geração, 

com “computador de bordo”. 

 A elaboração do espumante segue “uma filosofia de 

respeito total à uva, com a finalidade de proteger a acidez e 

a fineza dos aromas”. Para atingir estes objetivos, a colheita 

é realizada inteiramente à mão, eliminando-se os cachos 

com problemas e com enchimento moderado das caixas, 

para evitar o esmagamento. as uvas são rapidamente 

levadas à vinícola, sendo protegidas, durante o transporte, 

contra o sol, das altas temperaturas e da poeira. Na 

chegada à vinícola as uvas são classificadas pela variedade, 

charmat ou tradicional,
o método de espumatização 
influi na qualidade do vinho?
	 Uma	das	mais	polêmicas	questões	quando	o	assunto	

é	espumante	diz	 respeito	ao	método	de	espumatização.	

Tradicional	 (ou	 Champenoise,	 em	 Champagne),	 em	 que	

a	 segunda	 fermentação	 se	 dá	 na	 garrafa;	 ou	 Charmat,	

com	 a	 segunda	 fermentação	 ocorrendo	 em	 tanques	

pressurizados.	Veja	a	opinião	de	Philippe	Mével	a	respeito	

dessa	questão.

	 “Na	seqüência	das	etapas	no	processo	de	elaboração	

dos	espumantes,	independentemente	do	método,	apenas	

duas	 são	 susceptíveis	 de	 melhorar	 a	 qualidade	 (do	

produto	 final):	 o	 assemblage	 e	 o	 envelhecimento.	 Isto	

quer	dizer	que,	se	não	há	uvas	com	potencial	qualitativo	

para	 espumantes,	 não	 há	 possibilidade	 de	 se	 obter	 um	

espumante	de	alto	padrão.	Com	uvas	tendo	este	potencial,	

passando	por	uma	vinificação	específica	e	sobretudo	com	

um	bom	trabalho	de	assemblage	é	possível	enaltecer	mais	

ainda	este	potencial	qualitativo;	ou	seja,	a	qualidade	final	se	

define	primeiramente	pelo	vinho-base	e	não	pelo	método	

escolhido.	Em	outras	palavras,	a	qualidade	final	é	de	fato	

pouco	influenciada	pelo	método.	Por	outro	lado,	quando	

se	 tem	um	assemblage	de	vinho-base	de	alta	qualidade	

e	sabendo-se	que	um	dos	atributos	complementares	da	

qualidade	é	um	envelhecimento	prolongado	(mais	de	um	

ano),	a	solução	economicamente	viável	é	a	de	fermentar	

na	 própria	 garrafa,	 ou	 seja,	 trabalhar	 com	 o	 método	

tradicional.	Para	a	maioria	dos	espumantes	produzidos	no	

Brasil,	com	estilo	leve	e	frutado,	este	perfil	organoléptico	

pode	ser	obtido	muito	bem	tanto	pelo	método	Charmat	

como	pelo	tradicional.

	 Um	 atributo	 da	 qualidade	 dos	 espumantes	 está	

no	 tamanho	 fino	 das	 borbulhas	 que	 se	 consegue	 por	

uma	 segunda	 fermentação	 sob	 baixa	 temperatura,	

tipicamente	 na	 faixa	 dos	 12-13°	 C.	 Em	 uma	 região	 que	

não	dispõe	de	adegas	subterrâneas	(devido	à	natureza	do	

subsolo	 local,	 que	 é	 de	 basalto,	 uma	 rocha	 muito	 dura	

e	 difícil	 de	 se	 escavar),	 com	 temperatura	 naturalmente	

constante	ao	 redor	destes	12°	C,	o	uso	de	 tanques	com	

termo	regulação	e	agitadores	garante	a	obtenção	de	uma	

temperatura	 perfeitamente	 controlada	 e	 homogênea	 do	

espumante.	 Isto	 é	 uma	 grande	 vantagem	 do	 método	

Charmat.	Na	Chandon,	a	agitação	é	permanente	e	suave	

para	manter	as	 leveduras	sempre	em	suspensão,	o	que	

favorece	as	complexas	trocas	entre	a	levedura	e	o	vinho,	

levando	em	alguns	meses	a	resultados	comparáveis	aos	

obtidos	numa	garrafa	 totalmente	 imóvel	durante	um	ou	

dois	anos.	Por	fim,	é	importante	ressaltar	que	o	método	

Charmat	 requer	 elevados	 investimentos	 (tanques,	 linha	

de	 engarrafamento	 isobarométrico),	 mas	 que	 garantem	

uma	 grande	 homogeneidade	 na	 elaboração	 e	 uma	

regularidade	na	qualidade”.	

pela origem, pelo teor de açúcar e pelo estado sanitário.

 Para a elaboração dos vinhos-base, são observados 

estritos critérios de qualidade. Entre eles, o uso de técnicas 

de vinificação adequadas às características das diferentes 

uvas, o uso de tratamentos exclusivamente físicos durante 

o processo, mantendo o caráter absolutamente natural dos 

vinhos, e a adoção de rígidas normas de higiene. As técnicas 

de produção do vinho-base contemplam a cuidadosa 

extração do suco das uvas pela prensagem dos cachos, direta 

e delicada, no caso da Pinot Noir e da Chardonnay, ou, no 

caso da Riesling Itálica, mediante prévio desengaçamento 

(separação dos bagos e dos cabinhos) e esmagamento, 

seguido de prensagem. A eliminação de partículas sólidas 

se faz por simples decantação. A fermentação alcoólica 

é realizada com leveduras selecionadas e sob rigoroso 

controle de temperatura.

 A etapa seguinte, a assemblage, é a mais delicada e a 

que demanda maior experiência dos enólogos. É aqui que 

se decide o futuro do espumante e onde realmente brilha a 

estrela de Mével, mestre indiscutível nesse quesito. Segundo 

ele, “a filosofia de assemblage se baseia em reunir os vinhos 

de várias safras e de diversas variedades para assegurar 

uma qualidade excelente e constante. esta combinação de 

ciência e arte leva os enólogos a apreciar as características 

de cada vinho-base, eliminar aqueles que não atingiram 

o nível de fineza e equilíbrio necessários, e acompanhar 

a evolução dos melhores ao longo de vários anos. Para 

isso, é necessário avaliar todos os vinhos, desde sua criação 

no vinhedo até sua maturação na garrafa que chega ao 

consumidor. A degustação é a principal ferramenta neste 

processo. O maior desafio é conseguir antecipar quais 

serão as qualidades finais de cada vinho, “quando parte 

integrante e inseparável do produto pronto”. Não parece 

fácil e realmente não é. São necessários muitos anos 

de experiência para se identificar as sutilezas de cada 

vinho-base, praticamente imperceptíveis mesmo para 

degustadores muito qualificados.

 depois de pronta a assemblage, o vinho-base será 

submetido à segunda fermentação, neste caso em 

tanques pressurizados, pelo chamado método Charmat, 

realizando o que os franceses chamam de “prise de 

mousse” ou tomada da espuma. Para tanto, adiciona-se 



“o excellence é elaborado apenas

com as melhores uvas chardonnay 

e pinot noir, oriundas das melhores 

quadras dos vinhedos próprios.

são vinhedos conduzidos em lira

ou em espaldeira, com no mínimo

6 anos de idade, produção moderada

(8 a 10.000 kg) e que se destacam 

durante o ciclo vegetativo por sua 

grande homogeneidade na maturação 

das uvas. os lotes de uvas são 

vinificados separadamente e durante 

os assemblages devem confirmar

em cheio este alto potencial 

qualitativo. se houver uma dúvida,

não é excellence. fica evidente

que se trata de uma seleção 

extremamente rigorosa, o que explica 

a produção limitada deste espumante 

(3 a 4% do total). outra característica 

marcante está no domínio do pinot 

noir no assemblage e o uso de uma 

pequena parte de vinhos-bases de 

safras antigas. a segunda fermentação 

e o envelhecimento no tanque 

demoram 6 meses, o que permite ao 

vinho-base recuperar dos fermentos 

uma grande parte de seus aminoácidos 

e polissacarídeos. uma vez 

engarrafado, o excellence permanece 

em descanso de 9 a 12 meses,

tempo suficiente para amalgamar toda

a riqueza dos aromas primários

do chardonnay e do pinot noir

de ótima maturidade com os aromas 

secundários de pão fresco e malte

oriundos dos levedos. neste período

de envelhecimento, o excellence 

vai ganhando grande complexidade, 

desenvolve os aromas terciários 

típicos de frutas secas e torrefação, 

enaltece sua cremosidade,

e aumenta ainda mais sua grande 

fineza, delicadeza e elegância”.

phillipe méVel contou
a WIne StYle oS SeGredoS
do chandon eXcellence,
eleIto Pela associação
Brasileira de sommeliers-sp,
em ProVa ÀS ceGaS, como
o melhor espumante
produzido no Brasil

ao vinho base uma mistura de leveduras e açúcar, 

sob temperatura controlada, processo pelo qual o gás 

carbônico produzido pela fermentação será naturalmente 

agregado ao vinho. Um dos segredos desta fase, explica 

Mével, é que “a temperatura mantida durante a segunda 

fermentação infl ui sobre a duração desta e é determinante 

da fi neza e persistência da borbulha natural apresentada 

pelo espumante”. E acrescenta: “temperaturas inferiores 

a 13º C são necessárias à obtenção de um produto de 

qualidade elevada”. Esta segunda fermentação dura em 

média quatro a cinco semanas e, após seu término, o 

espumante permanece em contato com a levedura por 

um período mínimo de quatro meses, benefi ciando-se de 

uma série de fenômenos de troca entre as leveduras e o 

vinho, quando adquire características aromáticas mais 

complexas, ricas e harmoniosas.

 Terminando o processo, os espumantes são clarifi cados 

por fi ltragem, recebendo o licor de expedição (uma 

mistura de vinho-base com açúcar), de acordo com cada 

tipo de produto, mais seco ou mais doce. em seguida, os 

espumantes serão engarrafados e descansarão por mais 

alguns meses em caves climatizadas antes de serem enviados 

para a comercialização.

 Graças a todos esses cuidados a Chandon ocupa 

posição de merecido destaque no mercado nacional. e 

mostra que os espumantes brasileiros de qualidade, dos 

quais é praticamente um símbolo, além de oferecerem 

ao consumidor local uma alternativa muito interessante 

em relação ao champanhe francês, muito mais caro, têm 

todas as condições de concorrer, em pé de igualdade, no 

mercado internacional, com outros espumantes, como os 

Cava espanhóis e os Franciacorta italianos, deixando 

para trás a grande maioria dos Prosecco, tão populares 

hoje no Brasil. 

A R T H U R 	 A Z E V E D O 	 E 	 G U I L H E R M E 	V E L L O S O 	 S Ã O	

E D I T O R E S 	 D E 	 W I N E 	 S T Y L E .



Bate-Bola com philippe méVel,
o craque da chandon
O	espumante	brasileiro	de	melhor	qualidade,	como
o	da	Chandon,	já	tem	nível	para	competir	no	mercado	
internacional?	Em	que	pé	o	senhor	coloca	os	bons	
espumantes	nacionais	em	relação	aos	Cavas	espanhóis
ou	aos	Franciacorta	italianos?
Sim,	os	espumantes	brasileiros	de	boa	qualidade	têm	
condições	para	competir	no	mercado	internacional,	tanto	
no	quesito	da	qualidade	como	no	do	custo.	Deixando	
o	Champagne	no	topo	da	pirâmide,	com	certeza	os	
espumantes	brasileiros,	à	luz	de	degustações	realizadas
por	associações	e	confrarias	de	enófilos,	bem	como	pela	
leitura	dos	resultados	obtidos	em	concursos	internacionais,	
vêm	se	colocando	na	corte	daqueles	que	disputam
o	segundo	lugar.	Só	é	preciso	continuar	consolidando
a	imagem	do	Brasil	no	exterior	como	país	produtor
de	vinhos	e	de	espumantes	de	alta	qualidade.

A	Chandon	produz	espumantes	em	diferentes
países	e	regiões,	como	a	Califórnia,	por	exemplo.
Como	o	Chandon	brasileiro	se	compara	com	eles?
Tomando	o	chandon Brut	como	representante	do	terroir	
brasileiro,	ele	mostra	características	próprias	muito	
interessantes:	acidez	equilibrada;	aromas	frutados,	
delicados	e	finos;	sensações	de	paladar	bem	casadas,
de	leveza,	maciez	e	frescor;	final	de	boca	franco,	nítido
e	agradável;	ótimo	de	se	tomar	em	um	clima	quente.	

Com	a	recente	safra	de	bons	vinhos	tintos	(como
o	Talento	e	o	lote 43,	por	exemplo),	o	senhor	afirmaria	que	
o	espumante	ainda	é	a	grande	vocação	da	Serra	Gaúcha?	
Continuamos	afirmando	que	a	grande	vocação
da	Serra	Gaúcha	é	o	espumante.	Isso	pode	ser	observado	
nas	safras	atípicas,	como	2001	e	2003,	quando	choveu	
muito,	ou	então	como	2002,	2004	e	2005,	quando	o	tempo	
foi	mais	seco.	As	uvas	para	espumantes,	apesar	dessas	
grandes	oscilações	climáticas,	têm	sempre	apresentado	
seus	fundamentais	qualitativos	de	boa	acidez,	fineza	de	
aromas	e	concentração	em	açúcar	(o	suficiente	para	atingir	
um	álcool	de	10%	no	vinho-base).	Isso	quer	dizer	que	todos	
os	anos	há	condições	climáticas	para	elaborar	espumantes	
de	qualidade.	Vinhos	tintos	como	o	Talento	e	o	Lote	43	só	
são	elaborados	em	safras	excepcionais,	não	todos	os	anos.	
Portanto,	não	são	representativos	da	vocação	da	região.
	
Freqüentemente,	em	degustações	às	cegas	o	Chandon	
normal	é	melhor	avaliado	do	que	o	Excellence.
Como	o	senhor	explica	esse	fato?
O	chandon Brut	e	o	Excellence	são	duas	propostas
de	espumantes	bem	diferentes	uma	da	outra.
O	Brut	é	mais	simples,	imediato	e	fácil	de	se	tomar;
o	Excellence	é	mais	sofisticado,	encorpado	e	complexo.	
Dependendo	do	público	que	participa	dessas	desgustações,	
é	normal	acontecer	esse	fato.	O	portfólio	da	Chandon	
coloca	à	disposição	cinco	espumantes,	um	bem	diferente	
do	outro,	mas,	de	uma	forma	ou	de	outra,	todos	expressam	
intensamente		a	“tropicalidade”	do	terroir	brasileiro.
Não	procuramos	que	o	consumidor	goste	de	todos,
mas	pelo	menos	de	um	deles.
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