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Na seqüência do tema abordado na semana passada, a coluna de hoje é dedicada aos vinhos 
elaborados com a casta merlot em algumas das principais regiões vinícolas do planeta. Cabe 
ressaltar que quando se fala de uma uva internacional merlot é uma delas, como são, por 
exemplo, cabernet sauvignon, syrah, chardonnay e sauvignon blanc não significa falar de 
vinhos iguais. Na elaboração de um vinho, a variedade é um dos tantos fatores que 
influenciam. As condições climáticas, o clone da planta, o solo, a inclinação do terreno, a 
posição em relação ao sol, a forma de conduzir a vinha, os tratamentos, são fatores que 
condicionam o resultado.   
 
Sem precisar ir muito longe é o que acontece em Bordeaux, que, há consenso, é a pátria da 
merlot. Há vinícolas reputadas, como o Petrus, e châteaux colados a ele sem igual prestígio, 
que utilizam o mesmo clone de merlot. O Château Petrus tem, entre outras particularidades, 
solo com pequenas porcentagens na sua composição que os demais não têm. No fundo, é o 
diferencial que cada vinho tem.   
 
Isso não implica sair plantando qualquer uva em qualquer lugar com o argumento que ela se 
adaptará ao local e encontrará sua identidade. Identidade, sem dúvida. Qualidade, talvez; sem 
critério é pouco provável. A merlot é uma casta de ciclo curto, que amadurece antes que a 
maioria das uvas tintas. Plantada em clima quente, ela tende a ganhar rapidamente açúcar e 
despencar os índices de acidez, tendo de ser colhida antes que os taninos amadureçam. Como 
conseqüência tem-se vinhos enjoativos (gosto de geléia), alcoólicos, e com certa 
adstringência.   
 
Em condições adequadas e guardadas as características específicas que ela ganha (ou perde) 
em função da mão do produtor e de onde está plantada, a merlot tem taninos macios e bom 
corpo. Com esses atributos, é uma variedade que tanto pode brilhar atuando 
sozinha/majoritariamente, quanto ser boa coadjuvante, conciliando-se com outras castas. No 
segundo caso, vale lembrar sua utilização na margem esquerda de Bordeaux ou na região do 
Chianti, Toscana, dando apoio à cabernet sauvignon e à sangiovese.   
 
A seguir um panorama de como a merlot se comporta ao redor do mundo e uma planilha com 
o resultado da degustação de uma série de vinhos representativos de cada país ou região. As 
garrafas, em sua grande maioria, foram compradas especificamente para esta prova, sendo 
degustadas às cegas, separadas em grupos conforme aparece na tabela. Mais abaixo, 
comentários sobre eles.   
 
França: nos solos predominantemente argilosos, em especial de Pomerol e St Emilion, que a 
merlot atinge seu patamar mais elevado. Nelas ela consegue associar elegância, estrutura e 
capacidade de envelhecimento. Sem chegar a tanto, mas com bons resultados e (sobretudo) 
preços atraentes, merecem atenção áreas próximas às duas na margem direita de Bordeaux, 
caso de Lalande de Pomerol, Fronsac e Canon Fronsac tintos mais austeros e as quatro 
satélites de St Emilion, Lussac, Montagne, Puisseguin e Sain Georges.   
 
Entre os vinhos degustados, o destaque, de longe, é o Château La Violette, que de château 
não tem nada. É uma propriedade que já teve grande prestígio em Pomerol, chegando mesmo 
a rivalizar com o Petrus, mas que decaiu por falta de quem cuidasse dos vinhedos como 
deveria - pertencia a duas senhoras idosas que o arrendavam ao grupo Moueix, que tem várias 
propriedades de ponta na região, como o próprio Petrus e o Trotanoy.   
 
Os vinhedos foram vendidos meses antes da colheita de 2006 à exigente Catherine Pèré-
Vergé, que já tinha o Château Le Gay e o Montviel, ambos em Pomerol, e o La Gravière, em 
Lalande de Pomerol. A nova proprietária separou a melhor parcela e dali, com a assessoria de 
Michel Rolland -quem mais entende de merlot no planeta - produziu uma pequena quantidade 
de garrafas. É um 100% merlot fermentado em barrica. O qualificativo é refinamento. 
Degustado há um ano. Sem previsão de chegar ao Brasil. Em Londres estava cotado por 
US$400.   



 
Os demais vinhos da margem direita desta prova também representaram bem sua origem. Os 
dois bordeaux de Jean-Louis Despagne, no entanto, ficaram abaixo do esperado. Eu esperava 
mais do Tour de Mirambeau 2005. É pesado e alcoólico. O Girolate talvez seja uma questão de 
safra é 2003, garrafa comprada na França. De qualquer maneira é um vinho, mesmo em 
outros anos, de preço elevado pelo que oferece. A garrafa do Turon La Croix estava 
bouchonné.   
 
Itália Duas regiões italianas têm tradição em merlot, Toscana e o canto norte nordeste do país, 
produzindo, porém, vinhos com características diferentes. Na última, composta por Friuli, 
Veneto e Trentino/Alto Adige, são tintos mais voltados para a fruta, sem muita complexidade. 
Fiéis ao estilo e em um degrau acima dos outros três, estão o San Leonardo e o Zenato, se 
bem que o Focus está prejudicado pela safra além de não ser um vinho para ser guardado 
tanto tempo, 2002 foi um ano chuvoso. O Villa Russiz, por sua vez, está equilibrado e correto, 
sem compromisso. Seu irmão nobre, o Graf de La Tour, esgotado no importador, é um 
clássico, que vale a pena reservar quando vier o próximo lote.   
 
Os grandes merlots da Itália, com estilo diferente dos de Bordeaux, vêm, sem dúvida da 
Toscana. Com tudo isso, entretanto, há mais badalação do que efetivamente merecem Parker 
adora e lhes dá notas altíssimas (o Redigaffi 2000 teve 100 pontos!). Há, ainda aqui, 
diferenças entre os da região costeira (Bolgheri, Suvereto e adjacências, aqui representados 
pelo Messorio, Masseto e Redigaffi), que são mais encorpados e modernos, e os da zona 
central, que não recebe influência marítima, caso, do L´Apparita, o primeiro supertoscano de 
sucesso a base de merlot. Seu segredo é o vinhedo, implantado numa altitude mais elevada, 
em torno dos 400 metros.   
 
A Itália tem outros pólos de merlots mais recentes, a Úmbria e o Lazio, que apareceram graças 
a competência e talento do consultor Riccardo Cotarella. Não por acaso, Cotarella nasceu na 
Úmbria. É de lá o Pesano, uma ótima relação qualidade x preço do painel. O Montiano, por sua 
vez, também uma criação do mesmo enólogo vem do Lazio, região conhecida até então, por 
medíocres Frascatis. Ele não se saiu foi tão bem na degustação devido à safra, um ano 
demasiado quente em toda a Europa. Em termos de região de merlot, há ainda a Sicilia, que, 
dependendo da zona, tem dado bons exemplares da casta. O da Planeta, o produtor mais 
estrelado da província, confirma a tese. É um de seus vinhos de sucesso.   
 
Espanha A península Ibérica não prima por seus merlots. Aliás, pelas uvas internacionais como 
um todo. Tanto Portugal quanto Espanha privilegiam, com toda razão, suas uvas autóctones. 
Se em Portugal elas têm alguma evidência no Ribatejo, na Espanha isso acontece basicamente 
nas Denominações de Origem do nordeste do país, incluindo-se aí uma das primeiras a apostar 
em variedades estrangeiras, Pendes na Catalunha. Não são vinhos que emocionam, mas não 
decepcionam. O Abadal, moldado a partir de cinco clones de Merlot, é uma grata revelação.   
 
Chile e Argentina A partir da "descoberta" da carmenère, o Chile parece estar de ressaca com 
relação à merlot, pelo fato da primeira ser confundida com esta. Não sem razão, afinal a 
maioria dos melhores vinhedos de merlot se situarem em áreas mais quentes, impróprias para 
ela. É uma questão de tempo para se readaptar. O Cuvée Alexandre, que tem a consultoria de 
Michel Rolland reina quase soberano.   
 
A Argentina, nessa sua nova fase (que já tem 10 anos), começou a dar atenção a outras 
variedades, e a merlot é uma delas. Talvez seja influência de Rolland, que tem grandes 
interesses e clientes no país. Entre eles estava a Salentein (não é mais). É da sua época que 
data os dois rótulos deste painel. São vinhos com muito extrato que demandam mais tempo 
para se exprimir. Moderno, mas sem exageros, é o surpreendente Pulenta, uma das melhores 
barganhas da degustação. Generoso, com muita fruta dentro do padrão malbec, o Pulenta 
Merlot é um achado. O Rutini, de um enólogo competente, e mais tradicional, Mariano di Paola, 
já é um merlot com classe. Fora de Mendoza, a província de Rio Negro enseja, com seu clima 
mais fresco, outro padrão de vinhos, com mais acidez e tanino. O Gran Reserva de Humberto 
Canale tem esse perfil.   
 



Novo Mundo O personagem do filme Sideways, que abominava merlot, deve ter este Hawk 
Crest como parâmetro: enjoativo e óbvio. Os vinhos americanos estão aqui mal representados. 
Para saber o que é um bom merlot dos Estados Unidos a direção aponta para Washington 
State, mais especificamente para produtores como Leonetti e Château Ste Michelle, entre 
outros. A Nova Zelândia não é conhecida pro este gênero de vinhos, porém não é má opção, 
ao menos pelo The Triangle, da Sileni. Belo vinho é o Bouza e não surpreende. O Uruguai, 
sabidamente, não é terra só de tannat, merlot também. O produtor, um dos melhores do país 
ajuda bastante.   
 
Brasil Merlot é "a" casta da Serra Gaúcha. O Vallontano aqui neste painel destoa. É um boa 
vinícola, mas seu Merlot 2005 tem taninos verdes.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 ago. 2008, Eu & Pequenas e Grandes Prazeres, 
p. D12. 


