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Alterações climáticas Muitas das castas

agora usadas não vão resistir. Produtores
testam novas variedades. Alentejo e Douro
são as regiões mais afetadas

Muda
o clima,
alteram-se
os vinhos

Texto CARLA TOMÁS
Fotos JOSÉ FERNANDES

Amor-não-me-deixes

poderia ser o nome
de um vinho que te-
ria sucesso num dia
de São Valentim,
mas esta casta au-
tóctone perdida no
tempo e agora em
estudo no laborató-

rio vivo que é o campo ampelográfico
da Herdade do Esporão, em Reguen-
gos, não terá sucesso dada a sua amar-
gura. Experimentamos um bago de uva
e fazemos uma careta.

Amândio Rodrigues, agrónomo e di-
retor agrícola desta herdade ri-se e diz:
"Temos muitas castas autóctones com
mais interesse enológico e que se mos-
tram resistentes ao calor, como a Touri-

ga Franca, o Aragonês ou a Trincadeira
nos tintos, e o Antão Vaz, o Roupeiro
ou o Arinto nos brancos." Estes são só

alguns dos exemplos que sobreviveram
bem ao "escaldão" do início de agosto.
Já castas de origem francesa, como
o Petit Verdot, o Petit Syrah ou o Ca-
bernet Sauvignon, revelaram-se "uma
desgraça" face a temperaturas de mais
de 40 graus Celsius que transformaram
as uvas em passas ressequidas que se

desfazem entre os dedos.
As velhas e recuperadas castas au-



toctones parecem ser a aposta certa no
futuro. Umas e outras alinham-se em
189 filas (cada uma com a sua estirpe)
em 10 hectares de terra nesta herdade
no coração do Alentejo. Aqui estuda-se

o comportamento de cada uma face às

alterações climáticas num horizonte de

50 anos e preservam-se as variedades
do rico património vitivinícola nacional

para se continuar a fazer bom vinho no
futuro. Se agora se usam nesta herdade
39 castas diferentes, daqui a 20 ou 30
anos podem ser outras. E o paladar do

que nos vai chegar ao copo pode mudar.
"Haver grande biodiversidade de cas-

tas aumenta a resiliência da vinha",
explica Nuno Gaspar Oliveira, biólogo
que se dedica à gestão de ecossistemas.
Em cerca de dois mil hectares cruzam-
-se vinhas, olivais, montado, pastagens
e floresta, tudo em modo de produção
biológico "para se conseguir devolver
o equilíbrio ao ecossistema e obter um
solo vivo e uma opção de futuro", su-
blinha. As teias de aranha que se en-
contram nas vinhas e nos arbustos sel-

vagens que as ladeiam atestam que os

químicos de síntese como o glifosato ou

pesticidas foram banidos. Um "sortido
fino de morcegos", uma diversidade de
aves e o uso de algumas feromonas para
confundir os insetos ajudam a atenuar
as pragas. Mobiliza-se o menos possível
os solos e aposta-se na diversidade de

espécies da flora e da fauna.
A cerca de 60 quilómetros a norte

daqui, na Herdade dos Coelheiras, em
Arraiolos, também se aposta na re-
conversão para a produção biológica e

numa paisagem biodiversa em mosaico,
onde a vinha se cruza com o montado
de sobro, o pomar de nogueiras e as

pastagens. A vinha de Chardonay já foi
arrancada de raiz. "Não estava mini-
mamente adaptada", conta o enólogo
Luís Patrão, sublinhando que "as castas
autóctones permitem uma vinha mais
resiliente" e que optar por uma pro-
dução sustentável "é uma questão de
sobrevivência para que daqui a 100 anos
ainda se possa estar aqui a fazer vinho".

Biodiversidade e outros trunfos
O interior do Alentejo e o Douro Supe-
rior são as regiões produtoras de vinho

que serão mais afetadas pelo aqueci-
mento global. Os cientistas apontam
para subidas de 5 a 6 graus Celsius aci-

ma da norma dentro de 50 anos e para

quebras de 20% a 40% na precipitação.
"A aposta na biodiversidade e na es-

colha das castas mais adequadas, com
uma variedade de clones no futuro, é

uma das principais medidas de adap-
tação às alterações climáticas a longo
prazo", confirma João Santos, clima-
tologista da Universidade de Trás os
Montes e Alto Douro. No curto e médio

prazo o repto recai em práticas agrí-
colas mais sustentáveis e na rega gota
a gota para acalmar a secura. "Regar
a vinha, nunca eliminando o stresse
hídrico, é uma ferramenta útil, tal como

plantar com a orientação correta, tendo
em conta que o Douro tem encostas
muito distintas", explica Rosa Amador,
diretora da Associação para o Desen-
volvimento da Viticultura Duriense.

Porém, lembra João Santos, "os pro-
dutores do Douro mostram-se mui-
to mais conservadores do que os do

Alentejo, quer na variedade de castas

quer no uso de rega, que ainda está em

discussão". A vantagem, acrescenta, "é

que o Douro tem alguns trunfos face ao

Alentejo". Este tem o Alqueva, mas "o
Douro tem a viticultura de montanha
que possibilita a escolha de cotas mais
elevadas e exposições solares mais ade-

quadas".
Adrian Bridge, diretor da Fladgate

Partnership, não tem dúvidas de que
"as alterações climáticas são reais e
estão a afetar a economia" e que, por
isso, "todos somos parte do problema e
da sua resolução". Mas está confiante
de que no final deste século "vamos
continuar a beber bom vinho do Porto
e que Portugal tem muitas cartas a dar".
Não havendo tempo para "inventar
a roda", o empresário espera que do
recentemente lançado Porto Protocol
surja "uma partilha de soluções para
enfrentar os novos desafios". Nas vi-
nhas das propriedades do grupo tam-
bém se aposta na diversificação de cas-

tas, mosaicos de culturas, eliminação de

químicos sintéticos e em métodos mais
sustentáveis de viticultura para atenuar
a erosão dos solos.

Mas as alterações climáticas "não tra-
rão só coisas más", sublinha o investiga-
dor do Instituto Superior de Agronomia
de Lisboa, Carlos Lopes: "Enquanto as

regiões do interior sofrem mais, as mais
atlânticas no Minho, na costa de Lis-
boa ou na Península de Setúbal vão ter

vantagens". Novos vinhos aparecerão.
Do Douro ao Alentejo, já muitos perce-
beram que não basta pôr protetor solar

(os caulinos) nas folhas das videiras

para enfrentar as mudanças do clima.
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6000
é o número de variedades de castas
vitivinícolas que existem para
produção ou investigação no mundo.
1100 são comercializadas e 12

representam 80% da produção

341
castas (320 portuguesas) estão
autorizadas para fazer vinho em
Portugal, mas apenas 53 constam
do catálogo para a produção de
vinho. O polo de Conservação da
Diversidade da Videira da PORVID,
em Pegões, conserva 30 mil

genótipos de 200 castas para estudo

179
mil hectares de vinha estão

plantados em Portugal (2017). Na UE
existem 3,2 milhões de hectares

CURIOSIDADES
¦ Em Portugal foram produzidos

6,6 milhões de hectolitros de vinho
em 2017. A produção mundial
foi de 246,7 Mhl (menos 8,2%
dogue na campanha de 2016)

¦ O sectorvitivinícola nacional
envolve cerca de 60 mil viticultores
e 880 empresas na produção
de vinho e representa
cerca de 2% do PIB nacional
e mais de €700 milhões
em exportações

¦ Um estudo publicado em 2013
no Proceedings of the National
Academyof Sciences aponta
para u ma quebra de 25% a 73%
da área vitivinícola das principais
regiões produtoras de vinho
em França ou nos EUA em 2050.



Em vez de vinhos da Borgonha
ou de Napa Valley, as alterações
climáticas podem potenciar
a produção vinícola
em Inglaterra ou na Polónia

¦ Na Dinamarcajáse estão
a preparar terras para plantar vinha

para a produção de champanhe
daqui a 3O anos e produtores
americanos estão a levar castas

portuguesas para plantar
na costa do Pacífico

A vindima começou em agosto no Alentejo. Em baixo uma das caixas-
abrigo para morcegos, aliados no combate a pragas na vinha e no olival


