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A NOVA FASE DOS VINHOS
O país dá um salto de
qualidade ao investir em
tecnologia e descobrir a
uva adequada a cada vale CHILENOS

Por LUCIANO SUASSUNA - Santiago (Chile)

N
os campos da vinícola
Odfjell (lê-se odfíel), no
Vale de Maipo, no Chile,
separado do oceano Pací-
fico pela pré-cordilheira, o

engenheiro agrônomo Arturo Lab-
bé apeia de um cavalo robusto e
mostra os brotos de cabernet sau-
vignon. Entrelaçados a fios de ara-
me, os braços da videira estão a 1,20
m de altura, protegidos do gelo, um ris-
co na estação fria, e distantes do calor
do solo, que no verão daria às uvas um
excessivo teor de açúcar. É uma plan-
tação com visíveis espaços entre as fo-
lhas, graças à poda verde, uma técnica
universal que atende a dois objetivos.
O primeiro é facilitar a aeração. "O me-
lhor fungicida é o vento", explica Artu-
ro, um entusiasta do chamado cultivo
orgânico que não usa pesticidas quími-
cos. O outro é reduzir em até 70% a
capacidade do vinhedo. Com a produ-
ção limitada, a parreira concentra os nu-
trientes que extrai da terra e gera uvas
com mais qualidade. Esta 'mo-

derna bodega retrata uma mudança de
padrão. Duas décadas após o início da
produção de vinhos de qualidade, o
Chile começa a conjugar a escolha do
terreno adequado para cada uva, a evo-
lução das técnicas de cultivo e o inves-
timento em tecnologia nas adegas.

Em Odfjell - fundada por um em-
presário norueguês que, com uma frota
de cem navios, reina no transporte de
produtos químicos no mundo -, o enó-
logo francês Arnaud Hereu defende o
uso de toda a tecnologia disponível para
garantir a qualidade do vinho. Em

cada cuba de aço inox, onde se dá
a fermentação, uma máquina inje-
ta uma pequena quantidade de oxi-
gênio 24 horas por dia, durante
até seis meses seguidos. É a mi-
crooxigenação, a técnica que os
amantes do vinho poderiam resu-
mir em uma frase: ame-a ou dei-
xe-a. Na prática, ela antecipa, em
vinhos jovens, os aromas e quali-

dades que só apareceriam meses ou
anos depois em barricas de carvalho.
Mas também concorre para uma certa
uniformidade de sabores, como se ma-
quiasse não apenas os defeitos, mas
também a tipicidade das uvas e do ter-
roir, mascarando-lhe a personalidade.

No Vale de Maule, ao sul, a enólo-
ga Marcela Chandía pilota 85 tanques
de aço inox, de onde extrai duas linhas
de vinhos (Calina, a básica, e Alcance,
a reserva) e um dos mais vibrantes Car-
ménère do país. A uva original da Fran-

ça praticamente desapareceu no



mundo (restam plantações no Chipre e
na Itália) e foi redescoberta no Chile
em 1994. No concurso Carménère al
Mundo, a Vina Calina - projeto de um
advogado americano que largou a car-
reira e criou adegas mundo afora - ob-
teve duas medalhas de ouro, fruto da
tecnologia com a experimentação. A
carménère passou mais de um século
misturada à merlot. Logo depois de
sua descoberta, ainda era colhida jun-
to com a uva célebre até 60 dias antes
de seu ponto ideal (portanto ainda ver-

de, o que dava um vinho amargo que
lhe causou má fama no Brasil). Na
adega da Calina, os tanques têm con-
trole digital de temperatura, o que as-
segura qualidade na fermentação. "Isso
é 50% do trabalho", diz Marcela. Fi-
nalmente, o pulo-do-gato se dá no en-
velhecimento em toneis. "Ela fica me-
lhor no carvalho americano que no
francês", explica a enóloga.

As vinícolas chilenas oferecem visi-
tas guiadas e degustações. Algumas
exigem que se reserve o horário e qua-

se todas cobram ingresso. É a melhor
forma de entender essa segunda onda
no Chile, o maior exportador de vinhos
para O Brasil. A principal característica
é o refinamento da produção. A primei-
ra fase, marcada por terrenos férteis e
alta produtividade, resultou em "vinhos
de combate" competitivos no mundo e
vendidos aqui por até R$ 25. É por isso
que a excepcional safra de 2005, consi-
derada a melhor da história, tem tudo
para se tornar um novo ponto de transi-
ção na trajetória do Chile. l
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