


Las Cruces, Limávida e El León, na região
central dó Chile, a 50 quilômetros de
Santiago, ouve-se diariamente o som de
cascos de cavalo batendo na terra. Não
são ecoturistas nem saudosistas do sé-
culo passado. Nos campos da vinícola
chilena De Martino o uso do trator
é proibido, como forma de reduzir a
emissão de carbono e combater o aque-
cimento global. "Trocamos os tratores
por cavalos, para que as pessoas tomem
consciência de que temos um proble-
ma a resolver", diz o enólogo da empre-
sa, Marcelo Retamal.

Sua preocupação é justificada. O
aquecimento global poderá ameaçar
seriamente a indústria vinícola do Chi-
le e da Argentina. As características do
vinho - e sua aceitação no mercado -
são drasticamente dependentes do cli-
ma. Se a tendência dos últimos 15 anos
permanecer inalterada, poderão ocor-
rer mudanças profundas na localiza-
ção das zonas apropriadas para o cul-
tivo das diferentes cepas de uva, além
da necessidade de alterar drasticamen-
te as formas de produção. Por isso, os vi-
nicultores do Cone Sul passaram a pes-
quisar como e quando o aumento da
temperatura do planeta poderá afetar
seus vinhedos e já tomam algumas ini-
ciativas para se defenderem.

VERÕES QUENTES
O primeiro alerta, detalhado e bem fun-
damentado, foi feito em um estudo rea-
lizado em 2003 por Gregory V. Jones,
especialista em Meio Ambiente da Uni-
versidade Southern Oregon. Em um ar-
tigo sobre as regiões vinícolas mais im-
portantes do mundo, Jones dizia que a
temperatura média poderia subir 2,04
graus Celsius na região central do Chi-
le entre 2009 e 2049, o que poderia
dificultar o cultivo de algumas varie-
dades de uva. O aumento da tempera-
tura mínima reduziria a variação térmi-
ca, elemento fundamental na definição
da qualidade de um vinho.

A tendência permaneceu inaltera-
da nos seis anos que se passaram des-

de a publicação do estudo. "Nesse perí-
odo, durante a época de maturação das
uvas, muitas das regiões produtoras al-
cançaram as maiores temperaturas de
que se tem registro", diz Jones.

Retamal sentiu essa mudança na
pele, literalmente. "Antes eu tinha me-
do de que esfriasse demais durante
o inverno, mas neste ano eu passei o
mês de junho em mangas de camisa",
diz ele. "O clima está mudando, e po-
demos observar isso nos vinhos." Carla
Aruani, do Grupo de Degustação e Es-
tudos Enológicos do Instituto Nacional
de Vinicultura da Argentina, também
está preocupada. "As pessoas me per-
guntam o que poderá ocorrer daqui a
50 anos, mas eu não sei responder, pois
estamos atrasados em pesquisar o im-
pacto do aquecimento global."

MORRO ACIMA
As empresas argentinas estão menos
preocupadas, mas o interesse pelo as-
sunto está ganhado importância. Bruno
Weinert, executivo da Patagônia Wines,
que cultiva 25 hectares em El Hoyo, afir-
ma não acreditar em mudanças drás-
ticas no clima. "Nosso projeto tem 15
anos e nesse período não notamos ne-
nhuma mudança", explica. Para Wei-
nert, "a história da análise meteoroló-
gica ainda é curta se comparada aos
ciclos naturais. Se o clima mudar em ci-
clos de 5 00 anos, não teremos dados vá-
lidos para comparar."

Outras companhias, como Xumec,
cujos vinhedos estão no Valle del Zon-
da, aos pés da Cordilheira dos Andes,
acham que as mudanças poderão ser
bruscas. Por isso, começaram a plantar
cada vez mais alto, para manter maior
variação térmica.

Segundo Jones, escalar a Cordilhei-
ra será uma saída para os produtores do
Chile e da Argentina se as temperatu-
ras médias subirem. "Os produtores te-
rão de buscar regiões mais altas e frias,
seja na costa ou mais ao sul do conti-
nente." A DeMartino já está testando
essa possibilidade. "Temos um proje-
to experimental no Elqui, norte do Chi-

le, a quase 2 mil metros", diz Retamal.
"É um projeto sem bombas, que usa a
forca da gravidade", alinhado à propos-
ta de produzir a menor quantidade pos-
sível de C02.

TEOR ALCOÓLICO
A fuga para o sul é mais intensa no Chi-
le do que na Argentina. "Muitas viníco-
las chilenas se instalaram mais ao sul,
mas há outras razões além do aqueci-
mento", diz José Antônio Ramírez, exe-
cutivo da Corporação Chilena do Vinho
(CCV). Ele explica que, em regiões mais
iluminadas, os vinicultores cortam me-
nos folhas das videiras, pois a intensi-
dade da radiação solar influi no tempo
de maduração das uvas.

O excesso de luz e de calor causa ou-
tro problema para os vinicultores chile-
nos: aumenta a quantidade de açúcar,
o que eleva o teor alcóolico da bebi-
da. "Os vinhos mais caros têm 14,5 ou
15 graus de álcool, mas hoje a deman-
da é por vinhos menos alcoólicos, com
13 graus", diz Retamal. "Como há mui-
ta luz, aqui é difícil baixar o teor para
14 graus." Há outros problemas, segun-
do Carla Aruani. Com o aumento da luz
e do calor, os açúcares se desenvolvem
rápido, mas é preciso esperar mais para
que se definam o sabor e o aroma do vi-
nho, o que eleva o teor alcoólico. "Qual-
quer mudança no clima terá grande im-
pacto nesse equilíbrio", diz Retamal.

Enquanto a tendência de aumento
de temperatura não se confirma, a in-
dústria vem procurando reduzir sua
responsabilidade sobre o efeito estufa,
criando vinhos ambientalmente corre-
tos. A De Martino inaugurou esse movi-
mento no Chile, e outras três vinícolas
decidiram seguir seus passos. As mu-
danças incluem o uso de garrafas mais
leves, que consomem menos material
e poluem menos, a exportação de vi-
nhos a granel para serem engarrafados
no destino e a busca por selos de carbo-
no neutro. A preocupação chilena é jus-
tificada: em um planeta mais quente,
só haveria mercado para vinhos bran-
cos-bem gelados. •
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