
por  guilherme velloso

 fo t o s  divulgação/guilherme velloso

viagem técnica

 Cabernet Sauvignon e Carmenère, entre as tintas, 

Chardonnay e Sauvignon Blanc, entre as brancas, são 

as vitiviníferas mais associadas ao Chile. mas, a 

grande diversidade de solos e climas encontrados 

no país permite que praticamente qualquer varie-

dade de uva seja plantada em seu extenso, embora 

estreito, território. É possível encontrar bons tintos 

chilenos à base, entre outras, de Syrah, Merlot, Pi-

not Noir, Cabernet Franc e Carignan; e brancos feitos 

com Riesling, Viognier e Gewürztraminer, por exem-

plo. No entanto, pouca gente, dentro e fora do 

país, sabe que o Chile cultiva, ainda, variedades 

pouco conhecidas e cuja origem exata é difícil de 

determinar. É o caso da Verdot chilena (nada a ver 

com a Petit Verdot, também plantada no país), uva 

com a qual, desde 2007, a vinícola Korta produz 

um tinto cuja cor faz lembrar os Pinot Noir, embora 

cessem aí quaisquer semelhanças entre ambos. o 

Verdot chileno é um vinho com aromas frutados e 

florais intensos, mas quase diluído em boca. vale 

pela curiosidade, pois não se sabe se essa uva é fruto 

de mutação de alguma variedade francesa trazida 

tintos e brancos 
para todos os gostos

A enorme vAriedAde de solos e  climAs permite

que o chile continue oferecendo vinhos de ótimo nível,

dAs mAis diferentes cAstAs,  tintAs e  brAncAs,

como Wine style comprovou em recente visitA A diversAs

regiões (e  inúmerAs vinícolAs)  do pAís
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para o Chile antes da filoxera, ou uma cepa autóctone. 

 descobrir que o Chile ainda guarda surpresas como 

essa foi apenas uma das constatações de recente via-

gem de Wine style ao país(*). outra foi verificar que 

as vinícolas chilenas, grandes ou pequenas, continuam 

investindo na busca do melhor terroir para cada cepa 

e na produção de vinhos, monovarietais ou de corte, 

modernos e de grande qualidade. a seguir, uma sele-

ção de alguns dos mais interessantes degustados por 

Wine style nas diferentes vinícolas que foram visita-

das. Na seleção, procuramos destacar cortes (e varie-

dades de uva) menos usuais ou menos conhecidos em 

nosso mercado. deve ser ressalvado que, embora to-

das as vinícolas citadas exportem seus vinhos para o 

Brasil, alguns deles (ou safras específicas) podem não 

estar disponíveis nas importadoras e lojas brasileiras.

Carmen/nativa
(grupo Santa rita)

Carmen Gewürztraminer 2008 – Boa tipicida-

de, com intensas notas florais (rosas) e o carac-

terístico toque de lichia e uma ponta de mel. Na 

boca mostra ótima acidez (bem equilibrada pelos 

1,9 gramas de açúcar residual), mas carece de um 

pouco mais de volume. É um vinho leve e gostoso, 

que pode funcionar bem como aperitivo ou com 

pratos também mais leves de comida asiática.

Nativa Terra Sauvignon Blanc 2009 – a Nativa é a 

linha de vinhedos orgânicos da Carmen. o SB é fer-

mentado a baixa temperatura e permanece dois meses 

sobre as “borras” para extrair mais aromas e sabores. 

mostra-se um bom representante da casta, com notas 

cítricas e herbáceas (aspargo). a boca repete o perfil 

aromático, com ótima acidez e frescor, num vinho leve 

e gostoso. Boa opção para os aperitivos.

ConCha y toro
Amelia Chardonnay 2007 – Presente em qualquer 

lista dos melhores Chardonnay chilenos, o Amelia não 

desmente sua fama. uma explosão de fruta tropical 

(abacaxi maduro, quase em calda) no nariz e na boca, 

perfeitamente equilibrada pela boa acidez, pelo álcool 

e pela passagem de 11 meses por carvalho (hoje usado 

com muito mais parcimônia do que nas primeiras ver-

sões desse vinho). duas observações: no “blend” entram 

10 a 15% de uvas de limarí; e o vinho não sofre fer-

mentação maloláctica. o objetivo, segundo o enólogo 

ignacio recabarren, é preservar sua acidez e frescor.

Carmin de Peumo 2005 – Possivelmente o melhor 

vinho chileno feito com a Carmenère. de cor violeta 

escura, quase impenetrável, mescla aromas de frutas 

vermelhas (ameixas e mirtilos) a notas de chocola-

te, delicado floral e elegante toque de grafite. É um 

vinho bastante estruturado, porém macio e sedoso, 

que cresce na boca e tem um longo final. Na safra 

2005 foram produzidas apenas 1.050 caixas. (Os vi-

nhos da linha Marques de Casa Concha foram analisados em 

matéria especial na WS 25).

viñedos & Bodegas
Corpora

Gracia de Chile Chardonnay Gran Reserva 2007 – 

Feito com uvas de Bio-Bio, destaca-se pela intensa mi-

neralidade, com um toque “queimado”, acompanhada 

de notas frutadas (pera e grapefruit/pomelo) e leve her-

báceo (erva cidreira). Na boca, é um vinho equilibra-

do (fruta + álcool + madeira) e não muito encorpado.

Porta Gran Reserva Pinot Noir 2007 – Não é um 

vinho complexo, mas elegante e muito gostoso em 

boca: frutado, boa acidez, taninos finos, médio cor-

po. Frutas na linha de morangos e framboesas defi-

nem seu perfil aromático. um bom conjunto feito 

com uvas de Bio-Bio. 

haras de pirque
Haras Character Syrah 2007 – vinho redondo e 

muito saboroso, este “single vineyard” reafirma o enor-

me potencial da Syrah em diferentes terroirs do Chi-

le. Frutas vermelhas, acompanhadas de especiarias e 

notas “terrosas”, com um toque final de fumo e café, 

compõem seu rico perfil aromático. Na boca é bem 

estruturado, mas não pesado, com boa acidez, muita 

fruta, taninos finos e álcool equilibrado.

Albis safras 2004/2005/2006 e 2007 – a miniver-

tical do vinho premium da haras de Pirque com-

provou a excelência desse corte de CS e Carmenère, 

em proporções em torno dos 80/20. o destaque foi 

o 2005, que já está muito bom, mas ainda evolui-

rá em garrafa por, talvez, dois ou três anos. grande 

complexidade aromática: cereja madura, notas bal-

sâmicas, herbáceas e terrosas, além de especiarias, 

torrefação/café e um pouco de couro. Na boca, mui-

ta acidez e frescor, com taninos finos e madeira e 

álcool perfeitamente integrados. Potencialmente, o 

2007, ainda muito novo e, como esperado, mais tâ-

nico, poderá ser ainda melhor, o que só confirmará 

a excelência dessa safra para os tintos chilenos, es-

pecialmente no maipo. Tem todas as qualidades do 

2005, mas é ainda mais fino e elegante.

Korta Wines
Korta Branco – Corte de Viognier (45%), S. Blanc 

(40%) e Chardonnay (15%). muito aromático (notas 

florais e frutadas), agradará os consumidores que 

preferem vinhos brancos com um pouco (no caso, 4 

gramas) de açúcar residual. Típico vinho de aperitivo 

(ótimo com empanadas que levem passas). 

Criação de carneiros contribui para o equilíbrio ecológico nos vinhedos da vinícola Los Vascos; Famosa por seus Cabernet Sauvignon,
ela está aumentando o plantio da Syrah

Além da Verdot Chilena, a Korta também cultiva a Petit Verdot, que não tem qualquer relação com a primeira. 
À direita, ao fundo, a vinícola Haras de Pirque
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LapostoLLe
Cuvée Alexandre Chardonnay 2007 (Atalayas 

Vineyard) – Bom exemplo dos modernos Chardonnay 

chilenos. Não faz maloláctica, mas 60% do vinho fer-

menta em carvalho. abacaxi maduro, baunilha e um 

toque mineral ao nariz escoltam a ótima acidez e fres-

cor em boca. Fruta madura confere boa untuosidade, 

num vinho essencialmente gastronômico.

Cuvée Alexandre Merlot 2006 – Feito com uvas 

(dupla seleção) de apalta, leva um pouco do Merlot que 

entra no corte do Clos Apalta. Bastante encorpado 

para um Merlot, mostra boa acidez e taninos finos (ain-

da bem marcados). os 15% de álcool não destoam do 

perfil. Já está bom mas ainda pode melhorar em garrafa.  

Borobo 2006 – Corte em que Pinot Noir (26%), 

Syrah (idem) e Carmenére (20%) são majoritárias, 

com aportes de Merlot (16%), CS (10%) e Petit Ver-

dot (2%). embora ainda fechado, mostra aromas de 

frutas escuras (ameixas/cerejas), de especiarias e 

leve floral. Na boca, é um vinho elegante, não mui-

to encorpado e surpreendentemente fino e ma-

cio para sua idade. Já é muito gostoso, mas certa-

mente ganhará com dois ou três anos em garrafa.

Los vasCos 
Chardonnay 2009 – Ótimo exemplar de Chardonnay 

sem madeira e sem maloláctica. seco, muito frutado 

(abacaxi fresco), ótima acidez e frescor. Pode ser to-

mado sozinho ou acompanhar um peixe grelhado. 

Rosé 2009 – Corte de CS (85%), Syrah (10%) e Merlot, 

é feito com uvas que entram nos vinhos Reserva e Le 

Dix, colhidas um pouco mais cedo, o que garante a boa 

acidez e frescor. muito frutado e com leve floral, é um 

vinho seco, de corpo médio, que vai bem com comida.

Le Dix 2006 – até essa safra, o Le Dix, vinho top 

da los vascos, era 100% CS. a partir de 2006, Car-

menère (10%) e Syrah (5%) entraram no corte, o que 

deu ao vinho um perfil mais moderno. o 2006 é um 

vinho elegante, com todos os elementos bem inte-

grados (taninos presentes, mas finos, ótima acidez, 

álcool equilibrado). Precisa de um pouco mais de 

tempo em garrafa para revelar todo o seu potencial.

morandé
Gewürztraminer 2009 – Feito com uvas de Casa-

blanca – terroir cujo potencial para produzir vinhos 

finos foi “descoberto” pelo próprio Pablo morandé – 

mostra toda a tipicidade dessa casta muito aromática 

(lichia e flores brancas como rosas e jasmim entremea-

das a notas de frutas lembrando melão e pêssego). Na 

boca, é um vinho bastante untuoso, fruto da combina-

ção de boa acidez, um pouco de álcool a mais (13,5%) 

e, provavelmente, uma ponta de açúcar residual. uma 

levíssima e distintiva nota salgada aparece no final.

Carignan 2006 – morandé é um especialista nessa 

casta, que produz vinhos robustos e que precisam de 

comida para mostrar todo o seu valor. o nariz é muito 

marcado pela madeira, já que o vinho permaneceu por 

quase dois anos em carvalho americano novo, o que 

também explica os aromas de coco, que se somam aos 

de frutas bem maduras tipo cereja e licor de ginja. Na 

boca mostra muito boa acidez e taninos algo rústicos, 

num vinho bastante encorpado, que encara de igual 

para igual pratos de carne ou caça com muita gordura. 

um vinho para quem gosta dos filmes de John Wayne...

Sauvignon Blanc Edición Limitada 2008 – se o 

Carignan é a fera, este delicioso SB é a bela. impres-

sionante concentração de fruta complementada por 

elegante toque mineral. Na boca, tem ótima acidez, 

mas é redondo e macio, o que se explica pelo fato de 

passar três a quatro meses em foudres de madeira de 

dois mil litros. merece ser incluído entre os melhores 

vinhos dessa casta feitos no Chile.  

viña santa aLiCia
Sauvignon Blanc 2009 – Feito com uva dos distritos 

de maria Pinto e Casablanca. aromas predominan-

temente cítricos e leves notas herbáceas antecipam a 

boa acidez e frescor desse vinho de corpo leve (apesar 

dos 13% de álcool). Bom para tomar como aperitivo 

em dias mais quentes.

Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2006 – em-

bora distante dos melhores exemplares de vinhos fei-

tos com essa uva no Chile, agrada pelo frutado discre-

to, com notas de mentol e de especiarias. Na boca, é 

um vinho equilibrado, de corpo e persistência médios, 

com final frutado.

santa heLena
Vernus Malbec 2008 – Como todos os representan-

tes dessa linha (que também oferece bons Syrah e Ca-

bernet Sauvignon), é um vinho gostoso e fácil de beber, 

num estilo leve e frutado. e mais uma comprovação 

de que o Chile também produz bons Malbec.

Parras Viejas Cabernet Sauvignon 2008 – se-

gundo a empresa, as videiras que produzem este vi-

nho tem mais de 90 anos e estão entre as mais velhas 

do Chile. o resultado é um vinho que puxa mais para 

a elegância do que para a potência. muito frutado 

(cerejas escuras maduras), o nariz revela também no-

tas de madeira e fumo e uma ponta de álcool a mais 

(14,3%). Na boca, fruta gostosa e madura, ótima aci-

dez, taninos finos e madeira estão muito bem integra-

dos. e o álcool não sobressai. Novo (e bem-vindo) proje-

to dessa tradicional vinícola, que hoje integra o segundo 

maior grupo vinícola chileno.

Lapostolle é uma das estrelas de Colchagua. Já no moderno restaurante da Morandé, em Casablanca, é possível combinar os ótimos vinhos da vinícola 
com uma gastronomia de alto nível

A Santa Alicia, que só começou a produzir vinhos com marca própria em 1980, hoje exporta praticamente 100% da produção. À direita, neblina matutina 
vinda do oceano é comum nos vinhedos do Maipo, como nos da vinícola Haras de Pirque
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D.O.N. 2008 – a mais nova safra desse top da vinícola 

exibe perfil aromático muito rico e complexo (muita 

fruta, leve floral, café e tostado), para um vinho ain-

da muito jovem, provado em amostra de barrica. Na 

boca, o destaque são os taninos macios, quase sedosos, 

escoltados por ótima acidez e muita fruta; e o final 

longo e gostoso, em que fruta e madeira aparecem 

sem exageros. vale a pena acompanhar sua evolução 

quando chegar ao mercado.

  

santa rita
Floresta Sauvignon Blanc 2008 – Com a inclusão 

de novos terroirs, a Sauvignon Blanc vem disputando com 

a Chardonnay a primazia entre os melhores brancos do 

Chile. este é feito com uvas de leyda e mostra deliciosos 

aromas de frutas tropicais como abacaxi e manga, mes-

clados a um toque mineral igualmente intenso. Na boca, 

o frutado e o mineral se juntam à ótima acidez, num 

vinho muito fresco e vivo. 

Casa Real Cabernet Sauvignon 2005 – um dos 

mais consistentes vinhos chilenos de CS, o Casa real tem 

bom corpo, sem ser muito pesado. Nessa safra, os 14,5% 

de álcool aparecem um pouco no nariz, junto com cere-

jas maduras e um gostoso toque de “after eight” (menta 

e chocolate). Na boca, mantém boa acidez e frescor, os 

taninos estão quase macios e a madeira bem integrada. 

Já está ótimo para ser provado, mas pode ser guardado 

por mais dois ou três anos. Obs: Para avaliar a evolução do 

vinho, foi provado também o ótimo Casa Real 1999. No nariz, já 

aparecem aromas animais e de couro. Na boca, tem acidez e frescor 

equivalentes aos do 2005, mas os taninos estão um pouco mais 

evoluídos (sedosos e muito finos). Como o anterior, um vinho de bom 

corpo, mas muito fino e elegante.

Pehuén 2005 – o novo tinto premium da santa rita 

é um corte de Carmenère (95%) e CS, que passou 17 me-

ses em barricas 100% novas de carvalho francês. Frutas 

negras (ameixas e amoras), acompanhadas de notas de 

café/torrefação, dominam o seu perfil aromático. Na 

boca, é muito saboroso, com bastante fruta madura (bala 

de fruta) e acidez não muito alta, o que torna o seu final 

de boca quase doce. 

tarapaCá 

Piritas Chardonnay 2008 – um Chardonnay diferen-

te (apenas 30% passa por madeira usada), feito com 

uvas de leyda. Cítrico e mineral, com leve floral. Óti-

ma acidez e frescor. seco, corpo leve. Bom para tomar 

como aperitivo. 

Natura Plus 2007 – Corte de Cabernet Sauvignon 

(50%), Cabernet Franc (30%), Syrah (12%) e Carmenè-

re (8%), de vinhedos orgânicos. aromas não mui-

to intensos, mas elegantes, dominados por frutas 

vermelhas e notas de mato seco. Na boca, tem boa 

acidez, mas ainda está um pouco tânico. Final fruta-

do, não muito longo. Tem personalidade, mas precisa 

mais tempo em garrafa para melhor integrar seus ele-

mentos. o nome vai mudar para Tarapacá Plus.

Zavala 2007 – Corte de CS (60%), C. Franc (30%) e 

Syrah, do maipo, passa 14 meses em barricas de carvalho 

francês e americano, 50% novas. Presença da madeira 

marca o primeiro ataque aromático, secundada por fru-

tas (cerejas/cassis) e notas mentoladas (eucalipto). Na 

boca, é um vinho moderno: boa acidez, muita fruta, ál-

cool ligeiramente acima e madeira ainda muito presente. 

Potente e quase doce no final, vai agradar quem gosta de 

vinhos ao estilo “Novo mundo”.

Obs: o Tara Pakay 2007, novo vinho “ultra premium” da Ta-

rapacá, foi comentado na edição anterior (ver WS 26).  

via Wines
Oveja Negra Chardonnay/Viognier 2008 – a Char-

donnay (82%) aporta o frutado (abacaxi), bem comple-

mentado pelo toque mais floral da Viognier. só 10% do 

vinho fermenta e, depois, permanece, por oito meses, em 

barricas de carvalho de segundo uso; por isso, a presença 

da madeira é muito discreta. a boa acidez é “amaciada” 

pelos três gramas de açúcar residual. um vinho gostoso, 

pouco encorpado e não muito longo.

The “Lost Barrel” 2008 – Como o nome indica, usa 

barricas de vinhos que não foram aproveitadas. o corte 

final é composto de Syrah (40%) e Carignan (40%), com-

plementadas por partes praticamente iguais de Carmenère 

e Petit Verdot. Passa 14 messes em barricas (apenas um 

terço novas), sendo a Carmenère em carvalho americano. 

aliás, a cor violácea e a presença de aromas herbáceos 

indicam sua presença no corte. mas também muito fru-

tado, nos aromas e na boca. Taninos (finos) ainda pegam 

um pouco. É bom guardá-lo por mais dois ou três anos.

Chilcas Cabernet Franc Single Vineyard 2006 – 

além de um ótimo Sauvignon Blanc, a linha Chilcas ofere-

ce tintos muito bons, a exemplo dos Chilcas Reserva 

Carmenère e Cabernet Sauvignon. são vinhos de 

pequena produção, feitos com uvas dos terroirs onde 

melhor se adaptaram. Para quem gosta de variar, este 

é um belo representante dessa varietal que, em geral, 

entra no corte de outros tintos. aromas de frutas verme-

lhas escuras, com fundo herbáceo e tostado. Na boca, 

combina a boa acidez com taninos muito finos, já bem 

resolvidos. Por isso, embora tenha um pouco de álcool 

a mais (14,5%), não é muito encorpado. Final frutado, 

com boa persistência.

O recente e lamentável terromoto que atingiu o Chile poderá afetar, 

ainda que temporariamente, a exportação de vinhos do país. Embo-

ra, ao que se saiba, não tenha causado danos aos vinhedos, muitas 

vinícolas sofreram danos em suas instalações, inclusive com perda 

de tanques e barricas.

(*) Wine Style agradece a viagem organizada pela empresa chile-

na Brandabout, especializada em marketing internacional (www.

brandabout.cl). 

   

Vinhedo de Cabernet Sauvignon da Santa Helena, plantado em 1910, um dos mais antigos do Chile, fornece as uvas para o vinho Parras Viejas

Fundada em 1874, a Tarapacá produz extensa linha de vinhos em sua magnífica propriedade de 2.600 hectares (600 de vinhedos) na isla de Maipo
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