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Principais Regiões e Sub-Regiões produtoras do 

Chile/ Argentina/ África do Sul: 

País: Chile 

Região – Aconcágua  

Casablanca 

 Solo – Areia (em Alto Casablanca, mais para dentro do continente) / Argila granítico mais 

para a costa (Bajo Casablanca). 

 Castas –Pinot Noir/ Chardonnay/ Sauvignon Blanc/ Syrah 

 Características básicas – Está localizada entre as montanhas da costa e o Pacífico. 

Utilizando a mesma escala da Califórnia, a região tem Zona I climática, com nevoeiros 

matinais (e ventos da tarde, soprando do oceano), resultadas pela corrente fria 

Humboldt que passa no Pacífico. Pode sofrer com geadas de primavera. 

 Preço – Médio a superior (Pinot Noir) / Baixo a Médio (Sauvignon Blanc) / Baixo a Alto 

(Chardonnay) 

 

Região – Valle Central  

Sub-região- Rapel 

 Solo –  

 Castas – Cabernet Sauvignon/ Merlot/ Carmenère 

 Características básicas – Dividido em duas subzonas: Cachapoal e Colchagua (ambas 

zonas transversais entre o Pacífico e os Andes).  

 Preço – Baixo a Superior. 

Zona Cachapoal 

 Solo – Aluvial  

 Castas – Carmenère/ Cabernet Sauvignon/ Syrah. 

 Características básicas – Compreende o vale localizado ao Norte. Área 

moderadamente quente, isolada das brisas marítimas. A Carmenère amadurece 

bem nesta localidade. A Syrah e a Cabernet Sauvignon, estão mostrando melhores 

resultados no extremo leste do vale, que é mais fresco. 

 Preço – Baixo a Superior. 

Zona Colchagua 

 Solo – 

 Castas – Cabernet Sauvignon. 
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 Características básicas – Abrange o vale localizado no Sul e o rio Rapel, até a costa. 

Área maior e mais variada. Muito conhecida pelos tintos de muito corpo. A parte 

centra do vale é moderadamente quente e está aberta a alguma influência do 

oceano. A expansão da área fez com que novas plantações se instaurassem nas 

encostas do vale, e alguma dessas áreas (Alpata é um exemplo) tem ganhado 

reconhecimento como áreas de grande qualidade. Mais a oeste, o arrefecimento 

influenciado pelo Pacífico é maior e os vinhos brancos predominam 

 Preço – Baixo a Superior. 

 

País - Argentina 

Região – Província de Mendoza  

Domina a produção de vinhos do país com mais de 70% de todo vinho produzido. 

Valle do Uco 

 Solo – Solos permeáveis, pedregosos 

 Castas – Chardonnay/ Torrontés/ Sauvignon Blanc/ Malbec/ Cabernet Sauvignon/ 

Merlot/ Tempranillo 

 Características básicas – Está na parte sudoeste de Mendoza. Vinhedos plantados em 

altitudes entre 1000 e 1450 metros (vinhas mais altas de Mendoza). A Altitude torna o 

tempo mais fresco e, em conjunto com a brisa constante, explica a acidez e a frescura 

nos vinhos. Os tintos têm o melhor potencial de envelhecimento de toda Mendoza. O 

departamento de Tupungato se encontra neste vale e é uma área de grande altitude, 

cada vez com mais aceite de que será os vinhos de qualidade alta de Mendoza. 

 Preço – Baixo a Alto 

 

Lujan de Cuyo 

 Solo – solos de cascalhos desintegrados da cordilheira 

 Castas – Malbec 

 Características básicas – Fica entre 900 e 1100 metros de altitude, no sopé doa Andes, 

a sudoeste da cidade de Mendoza. A água para irrigação vem do Rio Mendoza. Altas 

amplitudes térmicas. Nicolás Catena (década de 80) realizou trabalho pioneiro de 

selecionar e testar qual clone de Malbec se adaptava a cada departamento de Lujan de 

Cuyo. Hoje, a maioria dos vinhos de corte da faixa de preços super Premium usa uva 

Malbec proveniente desta região. Aqui também existe uma grande quantidade de 

vinhas velhas, plantada em pé franco, que trazem ao corte muita suavidade, redondez 

e especiarias doces (tão próprias da Malbec) 

 Preço – Baixo a Alto 

Valle do Maipú 
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 Solo – Aluvial argiloso 

 Castas – Syrah/ Malbec/ Cabernet Sauvignon 

 Características básicas – Fica entre 600 e 760 metros de altitude a leste de Lujan de 

Cuyo A origem da água e o regime de chuvas são os mesmos de Lujan. Produção 

dominada por grandes e antigas vinícolas (embora algumas tenham sido adquiridas por 

multinacionais). A parte mais baixa de Maipú, a leste, fornece a maior parte do vinho de 

produção massiva destinado ao mercado nacional/internacional, mas também é uma 

boa fonte de uvas Bonarda e Tempranillo provenientes de vinhas velhas. 

 Preço – Baixo a Alto 

País – África do Sul 

Região – Coastal Region  

Stellenboch 

 Solo – Aluvial arenoso (ao longo dos vales e cursos de rios) e granito decomposto, (nas 

encostas). 

 Castas – Cabernet Sauvignon/ Merlot/ Syrah 

 Características básicas – Clima ideal, com suficiente precipitação no inverno, com 

verões que raramente são muito quentes graças aos ventos provenientes de False Bay, 

os quais são canalizados pelas montanhas para o interior do vale. Acima de tudo o êxito 

da região se dá pela variedade de altitudes, orientações e solos que existem nesta área 

relativamente pequena. Construiu sua reputação graças aos vinhos tintos de qualidade 

superior, em particular aos Cabernet/Merlot (cortados ao estilo bordalês), assim como 

ao Syrah.  

 Preço – Baixo a superior (Cabernet Sauvignon) / baixo a alto (Syrah) 
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