
	 Há	 até	 bem	pouco	 tempo,	 os	 vinhos	 à	 base	 da	

Viognier	 eram	 pouco	 conhecidos	 da	 maioria	 dos	

consumidores.	E	a	oferta	disponível	no	Brasil	limi-

tava-se,	 praticamente,	 aos	 caros	 –	 e	 raros	 –	 Con-

drieu,	sua	apelação	mais	famosa.	Recentemente,	no	

entanto,	começaram	a	surgir	bons	exemplares	pro-

duzidos	com	essa	uva,	especialmente	na	Argentina	

e	no	Chile.	E,	hoje,	 até	mesmo	o	Brasil	 já	produz	

um	varietal	feito	com	ela	(ver	indicações).	 	

	 Cepa	de	origem	antiga,	a	Viognier	(embora	pou-

co	usuais,	as	grafias	Vionnier	ou	Viogné	 também	são	

mencionadas)	 tem	

sua	 origem	 ligada	

ao	 chamado	 Rhône	

do	 Norte,	 onde	 se	

tornou	 famosa	 jus-

tamente	na	apelação	

Condrieu,	 nas	 vizi-

nhanças	 da	 peque-

na	cidade	de	mesmo	

nome.	 	 E	 é	 impossí-

vel	 falar	 dessa	 uva	

sem	 mencionar	 o	

grande	 Château 

Grillet	 (apenas	 3,8	

hectares),	 um	 dos	

mais	 reverenciados	

brancos	 clássicos	

da	 França,	 capaz	

de	 envelhecer	 com	

grande	 dignidade.	

Sua	 importância	 é	

tal,	 que	 foi	 criada	 uma	 apelação	 própria	 e	 ex-

clusiva	 para	 ele.	 É	 um	 vinho	 de	 exceção,	 que	

está	 na	 origem	 da	 polêmica	 em	 torno	 da	 capaci-

dade	 de	 envelhecimento	 dos	 vinhos	 elaborados	

com	 esta	 uva	 (para	 Hugh	 Johnson,	 por	 exemplo,	

a	 maioria	 dos	 Condrieu	 deve	 ser	 bebida	 jovem).

	 Em	1965,	a	apelação	Condrieu	englobava	pou-

co	mais	de	oito	hectares	mas,	desde	então,	esse	nú-

mero	 não	 parou	 de	 crescer	 e	 estima-se	 que	 atual-

mente	 chegue	 a	 140	 hectares,	 o	 que,	 obviamente,	

afetou	a	qualidade	dos	vinhos	que	produz.	Em	todo	

o	 Rhône,	 a	 área	 de	 cultivo	 está	 próxima	 dos	 mil	

hectares.	 Sua	 expansão	 para	 o	 sul	 da	 França,	 na	

década	de	90,	 gerou	números	destacados	de	 culti-

vo:	quase	3.000	hectares	no	Languedoc-Roussillon	

e	aproximadamente	500	na	Provence.	

Acidez moderAdA e AromAs florAis
	 Uva	de	maturação	relativamente	tardia	(segunda	

época),	a	Viognier	requer	muitos	cuidados	na	colhei-

ta,	 pois	 é	 muito	 suscetível	 à	 oxidação.	 Alguns	 dos	

trunfos	 para	 cultivá-

la	 com	 sucesso	 são	

baixos	 rendimentos	

(em	 torno	 de	 30hl/

ha),	colheita	tardia	e	

clima	 relativamente	

fresco.	A	esses	requi-

sitos,	somam-se	solos	

de	 origem	 granítica	

e	 idade	média	 avan-

çada	das	vinhas,	que	

são,	 justamente,	 as	

condições	 encontra-

das	 na	 parte	 norte	

do	 Rhône.	 Vinhas	

com	 mais	 de	 vin-

te	 anos	 geralmente	

garantem	 os	 me-

lhores	 resultados.

	 	 	 	 Os	 vinhos	 que	

produz	costumam	ter	

acidez	 moderada,	 já	 que	 a	 perda	 de	 ácido	 málico	

durante	o	período	de	maturação	das	uvas	é	conside-

rável.	Por	isso,	gera	vinhos	macios	e	bastante	florais	

que,	em	geral,	apresentam	também	aromas	de	mel,	

de	 especiarias	 e	 de	 frutas	 exóticas	 como	 o	 damas-

co.	 Com	 o	 envelhecimento,	 surgem	 os	 aromas	 de	

cera,	frutas	secas	e	tabaco.	Esses	aromas,	interessan-

tes	num	primeiro	momento,	conflitam	com	a	baixa	

acidez,	levantando	dúvidas	sobre	a	conveniência	ou	

não	de	guardar	esses	vinhos	por	muito	tempo.		

UVA EM DESTAQUE 
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plAntio vem crescendo 
nA ArgentinA e chile
	 Em	pequena	escala,	a	Viognier	também	é	cultiva-

da	 em	 países	 como	África	 do	 Sul,	 Argentina,	 Bra-

sil,	Canadá,	Chile,	Nova	Zelândia	e	Uruguai,	além	

de	 Japão	 e	México.	 De	 particular	 interesse	 para	 o	

consumidor	é	o	fato	de	que	começam	a	aparecer	no	

Brasil	vinhos	dessa	uva	oriundos	de	nossos	vizinhos,	

com	 destaque	 para	

Argentina	 e	 Chile.	

também	 é	 possível	

encontrar	 exempla-

res	 uruguaios,	 em-

bora	a	área	de	culti-

vo	 no	 pequeno	 país	

vizinho	 seja	 de	 ape-

nas	 trinta	 hectares.	

Entre	eles,	há	um	in-

teressante	tinto	(Alto 

de La Ballena),	que	

imita	 os	Côte-Rôtie,	

com	 a	Tannat	 fazen-

do	o	papel	 da	Syrah,	

coadjuvada	 pela	

Viognier,	 responsável	

por	10%	do	corte.

	 Na	 Argentina	

são	 quase	 700	 hec-

tares,	 com	 a	 pro-

dução	 concentra-

da	 em	 Mendoza,	

seguida	 por	 San	

Juan.	 Nas	 demais	

regiões	 seu	 culti-

vo	 é	 inexpressivo.	

No	 Chile,	 há	 pou-

co	 mais	 de	 300	 hectares	 cultivados	 com	 Viog-

nier,	 principalmente	 nas	 regiões	 de	 Colcha-

gua,	 Cachapoal	 e	 Maule.	 Ela	 também	 come-

ça	 a	 aparecer	 em	 regiões	 menos	 tradicionais,	

como	 Casablanca,	 San	 Antonio	 e	 Aconcagua.	

	 Os	 Viognier	 do	 Mercosul,	 salvo	 as	 exceções	 de	

praxe,	costumam	ser	vinhos	bastante	frutados,	 fres-

cos	e	relativamente	simples,	para	consumo	imediato.

condrieu AcompAnhA bem   
lAgostA e cArAnguejo 
	 No	 que	 diz	 respeito	 a	 sua	 compatibilização	 com	

comida,	pode-se	dividir	os	vinhos	feitos	com	a	Viognier	

em	duas	 categorias:	 os	Condrieu	 e	 os	 “outros”,	 aí	

incluídos	 	 argenti-

nos	 e	 chilenos.	 No	

caso	 dos	 primeiros,	

a	 harmonização	

clássica	 recomen-

dada	 são	 os	 pratos	

à	 base	 de	 lagosta	

e	 caranguejo,	 com	

molhos	que	não	 se-

jam	 muito	 agressi-

vos,	 já	 que	 a	 carne	

tem	sabor	 levemen-

te	 adocicado.	 Pra-

tos	 ricos	 em	 ervas	

e	 especiarias,	 como	

os	da	culinária	pro-

vençal,	também	são	

uma	boa	pedida.	Já	

os	Viognier	 do	Novo	

Mundo	pedem	uma	

culinária	 mais	 sim-

ples,	 ou	 seja,	 pra-

tos	 que	 não	 sejam	

nem	 muito	 gordu-

rosos,	 nem	 muito	

apimentados.	 Pei-

xes	 e	 frutos	do	mar	

no	 vapor,	 acom-

panhados	 por	 molhos	 delicados,	 podem	 funcio-

nar	 a	 contento.	 Por	 serem	 extremamente	 aro-

máticos,	 os	 Viognier	 darão	 vida	 ao	 conjunto.						

	 Além	 da	 apelação	Condrieu,	 a	Viognier	 costuma	

entrar,	em	pequenas	proporções,	no	corte	dos	famo-

sos	 tintos	 à	 base	 de	 Syrah	 da	 apelação	 Côte-Rôtie,	

fornecendo	 riqueza	 de	 aromas	 e	 elegância.	 No	 sul	

da	França,	incluindo	Provence	e	Languedoc,	ela	vem	

sendo	cada	vez	mais	cultivada,	tanto	para	vinhos	va-

rietais	 como	 para	 os	 de	 corte,	 mas	 não	 alcança	 o	

mesmo	nível	que	em	seu	terroir	de	origem.	Fora	da	

França,	mas	ainda	no	continente	europeu,	há	regis-

tros	do	cultivo	dessa	uva,	em	pequena	escala,	em	pa-

íses	como	Itália,	Espanha,	grécia,	Suíça	e	Áustria.

	 Entre	 os	 países	 do	 Novo	 Mundo,	 Estados	

Unidos	 e	 Austrália	 são	 referência	 em	 Viognier,	

mas	seu	cultivo,	em	termos	absolutos,	é	bastante	

restrito.	Na	Califórnia,	 uvas	 como	Chardonnay	 e	

Sauvignon	 Blanc,	 e	 mesmo	 variedades	 como	 Co-

lombard	e	Pinot Gris,	têm	presença	muito	mais	sig-

nificativa.	 Já	 na	 Austrália,	Chardonnay,	 Sémillon,	

Sauvignon Blanc	 e	 mesmo	 Pinot	 Gris	 respondem	

por	áreas	de	plantio	bem	mais	extensas.	

	 Nos	 anos	 90,	 houve	 um	 incremento	 significa-

tivo	de	Viognier	na	Califórnia,	região	em	que	hoje	

encontramos	cerca	de	mil	hectares	plantados.	Os	

vinhos	podem	ser	varietais	ou	cortes	com	Chardon-

nay,	Chenin Blanc	ou	Colombard.	Além	da	Califórnia,	

outros	estados	norte-americanos	têm	mostrado	in-

teresse	pela	Viognier,	com	destaque	para	o	de	Wa-

shington,	 onde	 já	 há	 20	 hectares	 plantados	 com	

essa	uva.	Ela	aparece	com	certo	destaque	em	algu-

mas	 AVAs	 (American	 Viticultural	 Area)	 famosas,	

como	Russian	 River,	 Santa	 Barbara,	 Santa	 Inez,	

Paso	 Robles	 e	 Columbia	 Valley.	 A	 Austrália	 tem	

cerca	de	1.200	hectares	plantados,	principalmente	

em	South	Australia	 (Eden	Valley	e	Mclaren	Vale)	

e	na	península	de	Mornington	(Victoria).	

	 De	modo	geral,	enquanto	a	Califórnia	busca	vi-

nhos	que	enfatizem	a	fruta	e,	principalmente,	a	tex-

tura	macia,	algo	que	os	americanos	adoram	na	Char-

donnay,	os	australianos	preferem	vinhos	com	contato	

relativamente	prolongado	com	a	madeira.	
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O que há

no Brasil 

bonny doon viognier doux (EUA) > Vinci (vinho doce)

chateau la bastide viognier (França) > Decanter

cono sur reserva viognier (Chile) > Expand

domaine georges vernay condrieu (França) > Grand Cru

doña paula naked pulp viognier (Argentina) > Grand Cru

françois villard condrieu (França) > Zahil

humberto canale estate viognier (Argentina) > Grand Cru

jacques et françois lurton les salices viognier (França) > Zahil

jean luc colombo viognier (França) > Decanter

miolo fortaleza do seival viognier (Brasil) > Miolo 

oxford landing viognier (Austrália) > KMM

paul jaboulet Aîné condrieu les cassines (França) > Mistral

tabali reserva viognier (Chile) > Grand Cru

Westend richland viognier (Austrália) > KMM

Por razões de mercado, a oferta de vinhos norte-americanos
de Viognier é praticamente nula. Já no caso dos australianos,

ela se concentra, sobretudo, em alguns cortes em que ela 
complementa, em pequena proporção, vinhos estruturados

sobre Chardonnay ou Sémillon. Abaixo, uma seleção
com alguns dos vinhos à base de Viognier disponíveis

no mercado brasileiro e seus respectivos importadores:
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