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Uma das mais novas e mais excitantes frontei-

ras do vinho chileno fica a aproximadamente 

400 quilômetros ao norte de Santiago, numa 

região de clima quase desértico (o índice plu-

viométrico médio não chega a 100 milí-

metros por ano): o vale do Limarí. Wine 

Style esteve lá recentemente e visitou 

duas das mais importantes vinícolas ali 

implantadas: Maycas del Limarí, proje-

to da poderosa Concha y Toro, e Tabali, 

cujo dono, Guillermo Luksic, é um dos 

maiores empresários chilenos. Embora 

já fosse conhecida pelos incas (sítios ar-

queológicos atestam sua presença), por 

ficar na rota que liga o Peru ao Chile, o 

Limarí era zona de passagem, cuja im-

portância sempre foi mais estratégica do 

que econômica. Os colonizadores espanhóis sabiam 

disso, tanto que a cidade mais importante da região, 

La Serena, é a segunda mais antiga do Chile, depois 

da capital. A escassez de água era uma barreira tan-

to à ocupação humana como a qualquer atividade 

agropecuária. A situação começou a mudar na déca-

da de 30, quando o governo chileno construiu três 

grandes “embalses” (represas) na região, para acu-

mular a preciosa água vinda dos Andes, e concedeu 

incentivos para a exploração da terra. Isso estimulou 

o estabelecimento de grandes fazendas, dedicadas 

principalmente ao cultivo de uvas para produzir pis-

co, destilado com o qual se faz o “pisco sour”, bebida 

cuja primazia é disputada por chilenos e peruanos. 

A vocação do Limarí para o cultivo de uvas vinífe-

ras só começou a ser testada no início dos anos 90. 

Nessa época, foram plantados os primeiros vinhedos 
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Javier Villarroel, enólogo da Maycas, mostra presença de carbonato de cálcio no terreno de Limari. À direita, Sauvignon Blanc plantada
sobre “cavalo” de Cabernet Sauvignon 

com esse fim específico, na propriedade de Francisco 

de Aguirre, dono da Capel, uma das marcas de Pisco 

mais conhecidas. Em 2005, a vinícola e parte das ter-

ras de Aguirre foram compradas pela Concha y Toro, 

que ali iniciou o projeto Maycas del Limarí. Mas, 

ainda hoje, não chega a dez o número de vinícolas 

implantadas na região. No Brasil, além da Maycas, as 

mais conhecidas são Tabali e Tamaya. A De Martino 

produz um de seus melhores Chardonnay com uvas de 

um vinhedo vizinho ao da Maycas, mas a vinificação 

é feita longe dali, no vale do Maipo.

Mineralidade do solo cria
efeito “alka seltzer”
 A chegada de empresas com recursos e tecnologia, 

como CyT e Tabali, permitiu que se corrigisse o erro 

inicial de tentar repetir, no Limarí, o sucesso chile-

no com uvas tintas como Cabernet Sauvignon e Merlot. 

Nos vinhedos da Maycas del Limarí mais próximos 

do litoral, Chardonnay e Sauvignon Blanc foram enxer-

tadas sobre “cavalos” de Cabernet Sauvignon, Merlot e 

até Carmenère, plantados anteriormente. Embora não 

sejam uniformes, os solos de Limarí são predominan-

temente arenosos e pedregosos – e muito minerais. 

Cavando-se um buraco na terra é comum encontrar 

a presença de carbonato de cálcio, substância que, 

em contato com a água, produz efeito semelhante ao 

de um “alka seltzer” num copo cheio do líquido. São 

solos muito mais favoráveis ao cultivo de variedades 

brancas do que de tintas, principalmente nos vinhe-

dos mais próximos do litoral. A brisa marinha cons-

tante alcança os vales através de passagens existentes 

na cordilheira da costa, que não é nem muito alta 

nem contínua. E faz com que a temperatura média 

também seja mais baixa. A medição realizada pelos 

técnicos da Maycas nos vinhedos de Chardonnay e Sau-

Em rEcEntE viagEm ao Limarí, WinE StyLE provou 19 vinhoS
produzidoS na rEgião: 9 da maycaS dEL Limarí (concha y toro) E 10 da tabaLi.

aqui oS quE maiS SE dEStacaram

MaYcas del liMarÍ
reserva sauvignon Blanc 2008 – P alha ver-
deal; nariz fortemente marcado pelas notas 
minerais; depois cítrico e leve herbáceo. Na 
boca, é muito seco, com acidez marcante 
(“crisp”). Médio corpo. Final frutado (cítri-
co) e mineral.
reserva especial sauvignon Blanc 2008 – 
Ainda melhor do que o anterior, que já é 
muito bom. Nariz mais elegante e comple-
xo, com notas frutadas e minerais em per-
feita sintonia. Acidez intensa e cortante, 
muito bem equilibrada por álcool (13,5%) 
e fruta. Encorpado (gastronômico) e lon-
go, com a característica salinidade final. 
Detalhe: produzido com uvas provenientes 
de diferentes clones, vinificadas em sepa-
rado. Confirma a ascensão dos vinhos 
dessa varietal no Chile.  
reserva especial chardonnay 2007 – Cor 
(amarelo, não muito intenso) denota a 
passagem por carvalho (francês). Nariz 
frutado (abacaxi) com notas minerais e 
de baunilha, aportada pelo carvalho. 
Na boca é seco, com ótima acidez e 
muita fruta, que não deixam notar 
os 14,4% de álcool. Madeira muito 
bem integrada. 
icono chardonnay 2007 – Ainda 
melhor! Um pouco mais austero 
no nariz (predomínio dos aromas 
minerais). Melhor e mais comple-
xo em boca. Macio, quase untu-
oso, em que pese a ótima acidez. 
Também mais frutado. Redondo e 
muito equilibrado apesar de ligei-
ramente alcoólico (14,5%). Carva-
lho perfeitamente integrado. Ótimo!
reserva especial syrah 2007 – Violeta es-
curo, praticamente sem halo de evolução. 
Muito floral (violetas) e frutado (morangos e 
amoras). Notas de madeira bem presentes 
(55% do vinho estagia em barricas novas 

de carvalho francês; o restante de 2º uso) e 
de especiarias no final. Boa acidez, taninos 
ainda bem marcados, mas finos, bem su-
portados pelos 14,5% de álcool. Não muito 
encorpado, mas elegante. Final frutado, com 
notas de madeira e de especiarias.

taBali
reserva especial chardonnay 2008 – 
Fermenta e estagia por aproximadamen-
te 10 meses em barricas (25% novas, o 
restante de 2º e 3º usos). Mineral, cítrico 
(maça verde e abacaxi fresco) e com no-
tas de baunilha no nariz. Na boca, muito 
boa acidez, em parte suavizada pela 
madeira (discreta), bastante fruta e 
um leve toque salgado no final. Gos-

toso e gastronômico.
reserva chardonnay 2008 – 
Versão sem carvalho do an-
terior. No nariz, mais mineral 
(pedra) e mais cítrico (abaca-
xi). Acidez muito alta, mas não 
incomoda. Fresco. Um pouco 
menos corpo que o anterior, 
mas também muito bom.

reserva sauvignon Blanc 
2009 – Fermenta em tan-
que de aço inoxidável a baixa tem-
peratura, para melhor preservar 
os aromas (“grapefruit”, suor e 
leve herbáceo). Também mineral. 
Boa acidez, mas quase macio em 
boca pela presença de muita fru-
ta. Corpo médio, boa persistência, 
final frutado e mineral.
reserva especial sauvignon Blanc 
2009 – Feito com uvas provenien-

tes de um vinhedo mais frio e mais próximo 
do mar. Muito elegante, com notas mine-
rais, cítricas (grapefruit e “gooseberry”) 
e levíssimo herbáceo. Na boca mostra 
maciez impressionante para seu nível de 

acidez, num vinho que não passa por car-
valho. Ótimo volume em boca. Final mine-
ral e cítrico, com o tempero de saborosa 
salinidade. Um dos melhores vinhos dessa 
varietal provados no Chile.
reserva Viognier 2009 – Nariz exibe aromas 
de peras frescas, notas minerais e florais. 

Na boca, tem muito boa acidez, compen-
sada pelos 5 gramas de açúcar residu-
al, que, junto com a fruta e os 13,5% de 
álcool, lhe conferem quase um dulçor 
final, num vinho  gastronômico, capaz 
de acompanhar, por exemplo, comida 
asiática. 
reserva especial syrah 2008 – Rubi 

muito intenso e concentrado. Nariz 
elegante, mesclando notas florais 
(violetas), de fruta negra madura 
(amora/ameixa) e leve mineral 
(grafite). Na boca, é um vinho 
redondo e gostoso. Fruta quase 
em geléia e álcool (14,5%) deixam 
sensação quase doce, sem enjo-
ar. Bom corpo, com taninos finos e 
macios, e ótima persistência, com 
final longo, frutado, com notas 
de café e torrefação. Uma prova 

de que, pelo menos por enquanto, 
Syrah é a melhor aposta do Limarí em tintos.
reserva late Harvest 2007 Muscat – Boa 
surpresa. Feito com uvas Moscatel rosado, 
parcialmente botritizadas. Amarelo quase 
dourado. Aromas que lembram papaia, pês-
sego, damasco, mel e uma ponta de verniz. 
Doçura (100 gramas residuais) predomina 
na boca, mas não chega a ser enjoativo, 
porque também tem boa acidez (6,5 gramas). 

Os vinhos da Maycas del Limarí são distribu-
ídos no Brasil pela Enoteca Fasano e  os da 
Tabali pela Grand Cru.



vignon Blanc, a 22 quilômetros em linha reta do mar, 

mostra que ela é de 15,1º, na média do ano, e 17,8º 

entre novembro e fevereiro, os meses mais quentes. 

 Nos vinhedos da Tabali, em outro ponto do vale, 

a 29 quilômetros do mar, as condições são parecidas. 

Um estudo feito pela vinícola mostrou que a tempera-

tura média e o número de dias com temperaturas em 

torno da média são muito parecidos com os registra-

dos na fria região de Marlborough, na Nova Zelân-

dia, conhecida pela excelência de seus vinhos à base 

de Sauvignon Blanc. Para completar, a intensidade da 

luz solar é 35% maior do que a registrada na região 

em torno de Santiago.

 Esse conjunto de fatores faz com que Limarí seja 

uma das únicas regiões do Chile onde os melhores 

vinhos são brancos e não tintos. No caso desses úl-

timos, os resultados mais promissores, até agora, fo-

ram obtidos com a Syrah. Os tintos do Limarí, embo-

ra agradáveis, não se destacam: tendem a ser vinhos 

leves e sem grande complexidade. Nem de longe se 

comparam ao nível alcançado pelos melhores exem-

plares de Chardonnay e Sauvignon Blanc. O que torna os 

brancos do Limarí tão diferentes de outros produzi-

dos com as mesmas varietais em vales chilenos como 

o de Casablanca? Primeiro, a acidez marcante, quase 

cortante; segundo, a expressiva mineralidade que, nos 

Chardonnay, faz lembrar mais um bom Chablis do que 

um vinho dessa uva feito no Novo Mundo; e, terceiro, 

em alguns vinhos, uma nota sutil e muito distintiva de 

salinidade final. 

 Por tudo isso, não surpreende que, no ranking da 

edição 2009 do conhecido guia Descorchados, do jor-

nalista Patricio Tapia, 3 dos 10 melhores vinhos bran-

cos sejam de Limarí. Um deles, o Reserva Especial 

Sauvignon Blanc 2008 da Maycas del Limarí obte-

ve a maior pontuação de um vinho branco no guia.  

g u i l h e r m e @ w i n e s t y l e . c o m . b r

No alto, prédio da Tabali. Abaixo, vinhedos de Sauvignon Blanc da Maycas, em Limarí 

Sabor único e envolvente de praticar o bem.

Do Chile, aromas frescos e delicados.
Da Itália, um brilhante buquê de fl ores.

De Portugal, sabor pleno e elegante.
E do Brasil, a designer Adriana Barra assina 

os 3 rótulos em embalagens exclusivas.
Deguste o prazer de fazer o bem e ajude 

a ONG Banco de Alimentos.

www.damasdovinho.com.br
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