
A atividade vinícola na fria e quase 
desértica patagônia argentina teve 
início no começo do século 20; 
hoje, essa nova fronteira conta com 
inúmeras vinícolas de ponta que 
produzem vinhos muito diferentes
dos que nascem em Mendoza  

Patagônia

t e x t o  e  fo t o s   GUSTAVO ANDRADE DE PAULO

vinícolas de ponta e... 
dinossauros
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Bodega Chacra

	 A	Patagônia	é	um	planalto	semiárido	que	ocupa	praticamente	todo	o	extremo	sul	

do	continente	americano,	estendendo-se	do	paralelo	37°	ao	51°	S.	É	dividida	pela	Cor-

dilheira	dos	Andes	em	Patagônia	Ocidental	(Chile)	e	Patagônia	Oriental	(Argentina).	

A	Patagônia	argentina,	por	 sua	vez,	pode	 ser	dividida	 em	Patagônia	Norte	 (onde	 se	

localizam	os	vinhedos	e	vinícolas	da	região),	compreendendo	as	províncias	de	Neuquén	

e	Rio	Negro	e	Patagônia	Austral,	que	termina	na	Tierra	del	Fuego.	O	nome	Patagônia	

foi	dado	por	Fernão	de	Magalhães,	que	chegou	à	região	em	1520.	A	Patagônia	ocupa	

área	 total	 de	1.043.076	km2,	 sendo	que	786.983	km2	 são	argentinos.	A	população	 é	

de 1.999.540, com densidade demográfica de 1,9 habitantes por km2.	 As	 principais	

atividades	econômicas	são	extração	de	petróleo,	mineração,	criação	de	animais	(prin-

cipalmente	ovelhas)	e	plantação	de	trigo	e	frutas	(maçã,	pera,	cereja	e,	é	claro,	uva).



  A Patagônia 

N orte, onde a 

vitivinicultura 

se desenvol-

veu, apresenta 

clima tempera-

do, continen-

tal e desértico, 

com tempe-

ratura média 

anual de 15°c 

(variando de 

6° a 22°). As 

precipitações 

variam en-

tre 200mm 

(Alto Valle) e 

400mm (Bai-

xo Valle). O 

clima é muito 

i n f l uenc i ado 

pelas correntes 

de ar do Pací-

fico Sul, que 

trazem ven-

tos úmidos do 

mar para o continente. Entretanto, esses ventos 

perdem a umidade ao passarem pelos Andes, 

chegando secos à Patagônia (baixa umidade at-

mosférica). Os ventos são freqüentes e intensos, 

obrigando a proteção dos vinhedos com cortinas 

de álamos. Esse vento, capaz de destruir uma 

plantação desprotegida, é um valioso auxiliar 

na prevenção de pragas, pois reduz a umida-

de indispensável para a proliferação de fungos. 

Além disso, o vento provoca um espessamento 

da casca da uva como forma de proteção à sua 

ação desidratante e abrasiva. Esse espessamento 

significa mais matéria sólida e pigmentos para o 

vinho (15% a mais que na região de Mendoza).

 A maior ameaça natural às parreiras são as gea-

das tardias de primavera, quando surgem os brotos, 

e as geadas precoces de outono, antes da colheita. 

chuvas de granizo são raras na região. Os solos são, 

em geral, aluviais, formados por materiais hetero-

gêneos (pedras, areia etc.). Nas regiões da meseta, 

onde se pratica a irrigação por gotejamento, os solos 

são arenosos, pobres em matéria orgânica.

 Por ser uma região quase desértica, a vitivini-

cultura patagônica só é possível por meio da irri-

gação. A água empregada é proveniente da cordi-

lheira dos Andes, sendo obtida dos rios Neuquén 

e Limay, que se unem para formar o Rio Negro, 

o mais importante da região. Os principais vinhe-

dos patagônicos estão localizados nos vales do Rio 

Neuquén e do Rio Negro, particularmente no Alto 

Valle do Rio Negro. Os primeiros vinhedos do Rio 

Negro datam do final do século 19, quando o enó-

logo Hilarión Fourque plantou mudas de Criolla, 

Malbec, Cabernet Sauvignon e Semillon trazidas de 

cuyo (Mendoza). 

 No Rio Negro, as bodegas trabalham, princi-

palmente, com as tradicionais “piletas” (tanques) 

de concreto revestidas por epóxi, enquanto que, 

em Neuquén, prevalecem as cubas de aço inoxidá-

vel. Mas em ambos os terroirs se cultivam as mes-

mas uvas: Malbec, Pinot Noir e Merlot para os tintos; 

Chardonnay e Sauvignon Blanc para os brancos.

 informação importante para quem planeja 

uma visita à região: a colheita das primeiras uvas 

brancas para espumantes ocorre em meados de 

fevereiro, um mês mais tarde do que em Men-

doza. Pouco depois, são colhidas a Pinot Noir e a 

Merlot, ficando a Malbec para meados de março. A 

Cabernet Sauvignon é a última a ser colhida, geral-

mente na segunda quinzena de abril.

Humberto canale, 
o pioneiro, trouxe 
mudas de bordeaux 
em 1909
 A cidade de Neuquén, capital da província 

homônima é o ponto de partida para quem de-

seja percorrer a rota do vinho do Alto Valle. Ru-

mando para leste, as principais bodegas do Alto 

Valle encontram-se entre General Fernández Oro 

e Villa Regina, ao longo de um trecho de 80 qui-

lômetros da Rota Nacional 22. 

 No final do século 19 e início do 20, o Gene-

ral Roca promoveu uma série de expedições para 

“conquistar” a Patagônia argentina. Entre seus 

diversos seguidores estava o engenheiro Humber-

to canale. Descendente de imigrantes genoveses, 

canale decide permanecer na região da atual ci-

dade de General Roca e, em 1905, compra uma 

propriedade de 400 hectares plantada metade 

dela com árvores frutíferas. As primeiras mudas 

de vinhas vieram diretamente de Bordeaux e fo-

ram plantadas em 1909. Hoje, a Humberto Ca-

nale dispõe de 300 hectares plantados com frutas 

(maçãs, peras, cerejas) e 150 hectares de vinhedos. 

As principais uvas são: Merlot, Malbec, Pinot Noir, 

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, 

Semillon, Torrontés e Viognier.

 A Bodega está sob o comando de Guilherme 

A. Barzi, quarta geração da família e profundo 

conhecedor da história da região. A elaboração 

dos vinhos está a cargo de Horacio Bibiloni. Até 

1998, a Humberto Canale contou com a consul-

toria de Raúl de la Mota, um dos maiores no-

mes da enologia argentina. Entre 1999 e 2006, 

a assessoria foi do enólogo dinamarquês Hans 

Vinding-Diers e, a partir de 2006, essa função 

vem sendo desempenhada pela conhecida dupla 

Susana Balbo e Pedro Marchevsky, ela enóloga, 

ele especialista em viticultura, donos da bodega 

Domínio del Plata, em Mendoza.

 Apesar de ter uma capacidade nominal de pro-

dução de 3.000.000 de garrafas/ano, a vinícola 

limita-se a elaborar 1,5 milhões de garrafas/ano. 

Quase toda a produção de uvas é própria, sendo 

que os vinhedos apresentam densidade média de 

3.200 plantas/ha. A idade média dos vinhedos é 

de 11 anos, divididos em lotes de 2 ha, sempre 

separados por cortinas de álamos.

cercas elétricas, 
para evitar o ataque 
de javalis!

 O ousado projeto da Bodega Noemia de Pa-

tagônia inicia-se em 2001, quando a condessa 

italiana Noemí Marone cinzano e o enólogo 

dinamarquês Hans Vinding-Diers descobrem 

um pequeno vinhedo de Malbec plantado em 

1932. Os solos são arenosos, profundos, com 

boa drenagem e as chuvas não passam de 

250mm ao ano. Reconhecendo o grande poten-

cial do local, resolvem investir na construção de 

uma bodega e no plantio de um novo vinhedo 

(4 hectares de Malbec, 0,5 de Merlot e 0,5 de Petit 

Verdot). Toda 

a proprie-

dade tra-

balha com 

agricultura 

o r g â n i c a , 

sendo que o 

vinhedo an-

tigo é bio-

d i n â m i c o 

(em fase de 

c e r t i f i c a -

ção). curio-

samente, o 

novo vinhe-

do é pro-

tegido por 

cercas elé-

tricas para 

evitar o ata-

que de java-

lis, grandes 

a m a n t e s 

de uvas!

 A Bode-

ga Noemia 
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Museu da vinícola 
Humberto Canale

Instalações da
Bodega Noemia e 

criação de carneiros,
cujo esterco é 

empregado
na produção dos 

compostos 
biodinâmicos

utilizados no vinhedo



elabora apenas 3 vinhos. O primeiro da linha 

é o A Lisa, elaborado com 85% de Malbec e 

15% de Merlot. As uvas que dão origem a esse 

vinho são compradas de três diferentes vinhe-

dos sendo que, a partir de 2009, começarão 

a empregar as uvas do novo vinhedo próprio. 

Passa 10 meses em barricas de terceiro uso. O 

segundo vinho é o J.Alberto. As uvas utiliza-

das nesse vinho (95% Malbec e 5% Merlot) são 

de um vinhedo plantado em 1955. São elabo-

radas apenas 10.000 garrafas/ano. O vinho 

ícone da bodega é o  , feito apenas com a Mal-

bec, proveniente do vinhedo plantado na déca-

da de 30. O rendimento médio é de apenas 10 

hl/ha, sendo que são elaboradas, em média, 

3.500 garrafas/ano. Passa 22 meses em barri-

cas novas de carvalho francês com tosta fina. 

O controle de qualidade é tão grande que, em 

2005, em função de problemas climáticos, o 

Noemia não foi engarrafado.

 Separada da Noemia por uma pequena es-

trada de terra, a Bodega chacra impressiona 

em todos os detalhes. Seu proprietário é Piero 

incisa della Rochetta, primo de Noemí e neto 

do fundador de um dos ícones italianos, o Sas-

sicaia. Após provar um Pinot Noir da Humberto 

canale, em 2004, Piero decidiu comprar um 

antigo vinhedo dessa varietal, plantado em 

1932 e 1955. As duas primeiras safras (2004 

e 2005) foram elaboradas nas instalações da 

Noemia. Em 2006, a chacra inaugurou sua 

própria bodega, que impressiona pela arquite-

tura moderna e arrojada e pelo uso de piletas 

de concreto revestidas por epóxi. Na opinião 

de Thomas christen, enólogo francês respon-

sável pela elaboração dos vinhos, essas cubas 

são muito superiores às de aço inoxidável.

 A chacra conta, hoje, com 15 hectares 

de vinhas, todas cultivadas segundo técni-

cas biodinâmicas. E faz apenas três vinhos. 

O primeiro é o Barda, que utiliza uvas de 

um vinhedo novo, plantado após a compra 

da propriedade original, que passa 11 meses 

em barricas de 500 litros. O segundo vinho 

é o Chacra Cincuenta y Cinco, feito com 

uvas do vinhedo plantado em 1955, do qual 

são elaboradas 15.000 garrafas/ano. O vinho 

ícone da Bodega é o Chacra Treinta y Dos. 

como o próprio nome indica, o vinhedo que 

dá origem a esse excepcional vinho foi plan-

tado em 1932. O rendimento médio é de 25 

hl/ha e são elaboradas, anualmente, cerca de 

8.000 garrafas. Não é exagero afirmar que é 

um dos melhores Pinots Noirs produzidos fora 

da Borgonha. A chacra começou a plantar 

Merlot e pretende, no futuro, lançar outro vi-

nho ícone, com outro nome.

san patrício del 
cHañar, o novo oásis
e sede da bodega
del Fin del mundo

 Partindo da cidade de Neuquén, em dire-

ção Norte/Noroeste, seguindo a Ruta Nacio-

nal 151 por cerca de 50km, chega-se ao mais 

novo oásis da vitivinicultura argentina: San 

Patricio del chañar. A história desse moder-

no paraíso é recente e impressionante. Em 

1996, o empresário da construção civil Julio 

Viola, uruguaio de nascimento e neuquino 

de coração, comprou 3.200 ha de terras no 

meio do deserto. com apoio financeiro do 

banco provincial, o objetivo maior do pro-

jeto era diminuir, a longo prazo, a depen-

dência da região do petróleo e gás natural, 

recursos esgotáveis. Em 1999, Julio reconhe-

ceu o potencial da região para a produção de 

uvas e plantou 2.000 ha de vinhas. Desses, 

1.200 foram vendidos e 800 ficaram com a 

família. A primeira colheita foi em 2002, um 

ano antes da inauguração do primeiro mó-

dulo de sua moderna vinícola, a Bodega del 

Fin del Mundo. 

 A bodega conta, hoje, com 4 módulos inte-

grados, cada um dedicado a uma parte do pro-

cesso de elaboração dos vinhos. A capacidade 

total é de 8 milhões de litros/ano, sendo que 

a produção atual está em 6 milhões. Dispõe 

de mais de 2.000 barricas de carvalho, sendo 

a maioria francesa. cerca de 500 pessoas tra-

balham na bodega, que é visitada por mais de 

1.000 turistas por mês. Para receber melhor os 

interessados em enoturismo, estão sendo cons-

truídos seis quartos voltados para os vinhedos.
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Vinhedo da 
Bodega Del Fin 
del Mundo

Restaurante Saurus 
da Família Schroeder 
e cubas de aço inoxi-

dável da Bodega NQN



Humberto Canale
Humberto Canale Gran reserva Cabernet 

Franc 2006 – Os vinhedos que dão origem 

a esse vinho foram plantados em 1990 

por Don Raúl de la Mota. É um vinho 

potente, estruturado, que passa 12 meses 

em barricas, sendo 50% francesas, 35% 

americanas e 15% do leste europeu. 

Apresenta aromas de frutas vermelhas 

maduras, especiarias, mentol e toques 

tostados. Na boca, mostra bom corpo, ótima 

acidez e bom teor alcoólico, com taninos de 

ótima qualidade. No retro-olfato, destaque 

para as notas balsâmicas e de fumo.

Humberto Canale estate malbec 2007 – 

Encanta pelos aromas de frutas negras, 

tostado e fumo, com toques animais e de 

especiarias. Na boca, surpreende pela ótima 

acidez (frescor), bom equilíbrio e qualidade 

dos taninos. Apenas 16% do volume total 

passam por madeira, preservando a fruta.

Humberto Canale estate Pinot noir 2007 – 

Com aromas de frutas vermelhas frescas, 

especiarias e toques de madeira, mostra 

corpo médio, bom equilíbrio entre acidez

e álcool e taninos finos. Passa entre

8 e 10 meses em barricas.

bodeGa noemia
bodega noemia 2006 – Vinho ícone da 

bodega e um dos melhores Malbecs 

argentinos. Apresenta aromas de frutas 

vermelhas, frutas negras, floral, madeira 

nobre e caixa de charutos, com notas 

balsâmicas e animais. Na boca, 

é encorpado, com ótima acidez e teor 

alcoólico bem equilibrado. Impressiona 

pela excelente qualidade dos taninos 

e longa persistência.

J. alberto 2007 – combina aromas de frutas 

vermelhas, florais (violeta), madeira nobre, 

especiarias, alcaçuz e notas animais.

Tem bom corpo, com ótimo equilíbrio

entre acidez e álcool e taninos muito finos. 

Apesar de muito jovem, está pronto para 

ser consumido, podendo ser guardado

por até mais cinco anos.

a lisa 2007 – Apresenta aromas de frutas 

passadas, especiarias e toques de madeira. 

Tem bom corpo e equilíbrio, com taninos

de média qualidade. No retro-olfato,

mostra aromas de ameixa preta, madeira

e toques florais.

bodeGa CHaCra
Chacra treinta y dos 2007 – Um vinho de cor 

rubi de média intensidade, que impressiona 

pela qualidade, complexidade e intensidade 

de seus aromas (frutas vermelhas maduras 

em compota, madeira nobre, especiarias, 

com toques minerais e de azeitona preta).

Na boca, tem corpo médio, com ótima acidez 

(frescor) e bom teor alcoólico (apenas 12,5°, 

uma raridade para os atuais parâmetros 

argentinos). Taninos finíssimos e um

retro-olfato floral, de especiarias, frutas 

maduras e madeira nobre, associados a uma 

longa persistência fazem desse vinho

um dos ícones argentinos.

Chacra Cincuenta y Cinco 2007 – Com um 

aspecto visual muito semelhante ao Treinta

y Dos, esse vinho apresenta aromas

de frutas vermelhas em compota, especiarias

e notas florais. Na boca, tem corpo médio, 

boa acidez, equilibrada com o teor alcoólico 

(13°) e taninos muito finos. O retro-olfato

é de frutas em compota, especiarias

e notas florais.

barda 2007 – Mostra cor rubi de leve 

intensidade, com aromas de frutas maduras 

(cereja, framboesa) e notas florais (violeta). 

Apresenta corpo médio, com bom equilíbrio 

entre acidez e álcool (14°) e taninos finos.

O retro-olfato é marcado pela fruta,

com persistência média.

bodeGa del Fin del mundo
Gran reserva 2005 – Esse vinho é elaborado 

com 36% de Malbec, 31% de Cabernet 

Sauvignon, 23% de Merlot e 10% de Cabernet 

Franc. Passa 12 meses em barricas, 

70% delas francesas. Impressiona pela 

complexidade aromática, com predomínio 

de frutas passadas, especiarias (pimenta), 

tostado, madeira, floral e notas animais.

Na boca, é encorpado, equilibrado, 

com taninos finíssimos. No retro-olfato, 

predominam as frutas e as especiarias. 

Persistência longa.

Special blend 2006 – Elaborado com 40%

de Cabernet Sauvignon, 40% de Malbec

e 20% de Merlot, passa 15 meses em 

barricas. Apresenta aromas de frutas negras, 

especiarias, alcaçuz, madeira nobre, fumo

e violeta. Tem bom corpo, ótimo equilíbrio 

entre acidez e álcool e os taninos são 

finíssimos. Longa persistência, marcada por 

alcaçuz, frutas maduras e toques tostados.

malbec reserva 2006 – Com cor rubi muito 

intensa, esse vinho mostra aromas de 

frutas negras, alcaçuz e violetas, com notas 

animais. Na boca, tem ótima acidez

(frescor), equilíbrio e taninos finíssimos.

 

Familia SCHroeder
Saurus malbec barrel Fermented 2007 –

Exibe aromas de frutas negras, especiarias 

(pimenta), tostado e alcaçuz, com toques 

florais. Na boca, é encorpado, equilibrado

e com taninos finíssimos.  Longo,

com sensação final de maciez.

Saurus Patagônia Select merlot 2007 – 

Apresenta aromas de frutas negras, floral, 

alcaçuz, madeira nobre e especiarias.

Tem bom corpo, com ótima acidez, teor 

alcoólico correto e taninos finos.

Retro-olfato com aromas de frutas

maduras, fumo e especiarias.

Saurus Patagônia Select Sauvignon blanc 

2008 – Um vinho muito leve e fresco,

com aromas de frutas brancas (pêssego), 

frutas tropicais (maracujá) e um discreto 

toque de madeira. Na boca, é leve, com

ótima acidez e bom teor alcoólico.

  

nQn
malbec Colección 2006 – Esse vinho passa

14 meses em barricas e mais 10 em garrafas 

antes de chegar ao consumidor. Impressiona 

pelos aromas de frutas passadas, 

especiarias, cedro, licor de jabuticaba

e notas balsâmicas. Na boca, exibe bom 

corpo, ótima acidez e teor alcoólico correto, 

com taninos finíssimos. A persistência 

é longa, com retro-olfato de frutas em 

compota, madeira e notas florais.

malma Colección blend 2005 – Esse vinho, 

elaborado com Malbec (60%), Merlot (30%)

e Cabernet Sauvignon (10%), passou

15 meses em madeira e mais 20 em garrafa 

antes de ser comercializado. Tem cor rubi 

intensa, com discreto reflexo acastanhado. 

Os principais aromas são de frutas passadas, 

azeitona preta, especiarias (pimenta)

e cedro. No exame gustativo, mostra bom 

corpo, bom equilíbrio entre acidez e álcool

e taninos finíssimos. A persistência é longa

e a sensação final e de muita maciez.

malma Colección blend 2006 – Com um corte 

um pouco diferente do irmão mais velho, 

esse vinho é composto apenas por Malbec 

(65%) e Cabernet Sauvignon. Apesar de ser 

ainda muito jovem, mostra aromas de frutas 

maduras, floral, especiarias e madeira.

Com bom corpo, tem boa acidez, teor 

alcoólico correto e taninos finíssimos.

A persistência é longa, privilegiando

os aromas de frutas maduras e os toques

de especiarias.

Valle Perdido
Valle Perdido reserva Patagônia malbec 

2006 – Apresenta aromas de frutas negras, 

frutas passadas, tostado, fumo e madeira 

nobre. Na boca, é denso, encorpado e muito 

equilibrado, com taninos finíssimos. Passa

12 meses em barricas novas francesas.

Uma bela harmonização para  o bife de 

chorizo preparado no restaurante do hotel.

Valle Perdido Cabernet merlot 2006 –

Elaborado com 51% de Cabernet, esse vinho 

exibe aromas de frutas vermelhas maduras, 

especiarias, madeira discreta e notas florais 

(violeta). Na boca, tem bom corpo

e equilíbrio e os taninos são finos.

Valle Perdido malbec 2006 – Mostra aromas 

de frutas vermelhas passadas, especiarias, 

rapadura e violeta. Na boca, tem corpo bom, 

boa acidez. É tânico, mas com taninos finos.

uniVerSo auStral
malbec Gran reserva 2006 – Cerca de 90%

do vinho passa 8 meses por madeira 

de segundo uso, privilegiando a fruta. Exibe 

aromas de frutas negras, licor de jabuticaba, 

especiarias com toques animais e florais. 

Na boca, tem bom corpo, acidez refrescante 

e teor alcoólico correto. Os taninos são 

finíssimos e a persistência é longa.

Um belo exemplar com excelente relação 

preço/qualidade.

Obs: nem todos os vinhos degustados

(ou suas safras específicas) já estão

à venda no Brasil.

na imPoSSibilidade de Comentar todoS oS VinHoS deGuStadoS naS diVerSaS 

ViníColaS ViSitadaS Por Wine Style, SeleCionamoS oS Que melHor exPreSSam

o atual momento da VitiViniCultura PataGôniCa.



na bodega Familia 
scHroeder, Fósseis
de dinossauros são 
atrativo adicional

 Os Schroeder estão na Patagônia desde 

1927. Entretanto, essa família de origem ale-

mã, especializada no ramo das comunicações, 

só entrou no mundo do vinho no final de 2001. 

Sem experiência no ramo, visitaram inúmeras 

propriedades pelo mundo antes de construir sua 

sensacional e funcional bodega. As instalações 

impressionam pela arquitetura arrojada, mo-

dernidade e funcionalidade. construída em cin-

co níveis, toda a elaboração dos vinhos acontece 

por gravidade, sob o olhar atento do enólogo 

Leonardo Puppato, que conta com a consultoria 

de Juan Carlos Rodrigues Villa. Tem capacida-

de para 3 milhões de litros, sendo que a produ-

ção em 2008 foi de 1 milhão de litros. A Bodega 

conta, hoje, com 130ha de vinhas em produção. 

O predomínio é da Malbec (50%), seguida pela 

Pinot Noir (30ha). Existem, ainda, vinhedos de 

Merlot, Cabernet Sauvignon, Torrontés, Chardonnay e 

Sauvignon Blanc. Segundo carolina Peter, enóloga 

e excelente relações públicas, as grandes vanta-

gens da região são a elevada insolação (1 hora a 

mais de luz por dia que em Mendoza) e a baixa 

umidade, que garantem a produção de uvas sãs 

e no ponto ideal de maturação.

 Uma curiosidade que tem atraído muitas 

pessoas à bodega foi a descoberta de fósseis de 

dinossauros nos subsolos da vinícola. Durante a 

construção do prédio, os operários encontraram 

ossos do Aeolosaurus, um gigante de mais de 6 

metros de altura e mais de 16 toneladas de peso. 

Não por acaso, a principal linha de vinhos da 

Bodega recebeu o nome de Saurus!

bodega nqn, uma 
aposta de Fôlego

 Brotando de dentro de uma montanha que 

simula a meseta patagônica, a Bodega NQN im-

pressiona desde a chegada. Fruto da união de 

um arquiteto (Lucas Nemesio) e um advogado 

(Luis Maria Focaccia), tudo foi projetado para 

que a elaboração dos vinhos ocorresse da forma 

mais suave possível, empregando sempre a força 

da gravidade. iniciada em 2001, a bodega conta 

com 162ha de vinhas, sendo que 127 já estão em 

produção. Mas há planos de plantar mais 200ha. 

Todo o processo é orgânico, com certificação a 

partir de 2009. A produção anual é de 1.200.000 

garrafas, sendo 98% tintos.  A elaboração dos 

vinhos está sob os cuidados dos enólogos Juan 

Gustavo Agostini e Sergio Pomar, com a consul-

toria de Roberto de la Mota. 

as novidades:
valle perdido
e universo austral
 A mais nova, mas não menos impressio-

nante, bodega de San Patricio del chañar é 

a Valle Perdido. De propriedade do advogado 

portenho Fernando Muñoz de Toro, a viníco-

la possui 150 hectares de vinhas em produção, 

plantadas em 2002 (Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Pinot Noir, Chardonnay e Sauvignon Blanc) A pri-

meira colheita ocorreu em 2006, ano em que 

plantaram mais 20ha de Syrah, Cabernet Franc, 

Petit Verdot e Viognier. A capacidade instalada 

da bodega é de 2 milhões de litros por ano.

 A elaboração dos vinhos está sob os cuida-

dos de Eduardo cáceres caballero, enólogo, 

gerente de produção e responsável pelo contro-

le de qualidade. Natural de Mendoza, Eduardo 

trabalhou oito anos na Morandé (chile) antes 

de se mudar para a Patagônia. Todo o processo 

acontece por gravidade, com emprego de eleva-

dores para a remontagem. A seleção das uvas é 

manual, com dupla seleção (cachos e bagos) nas 

linhas superiores. 

 A cerca de 40km de San Patricio del chañar, 

no município de Anelo, está a Bodega Universo 

Austral, antiga Bodega del Anelo. Está instalada 

em uma região de grande atividade petrolífera, 

em uma paisagem praticamente desértica, que 

impressiona pela alta amplitude térmica e baixa 

umidade do ar. A umidade relativa pode chegar 

a 1% durante o dia e 80% durante a noite. Se-

gundo o enólogo Pablo Herrera, encarregado dos 

vinhos, esse diferencial de umidade permite uma 

maturação mais lenta das uvas, com maior con-

centração de pigmentos e aromas.

Entrada da 
 Universo Austral

Recepção do hotel e 
bodega Valle Perdido 

e entrada do spa


