
Um dos enólogos mais respeitados do Chile (foi eleito “personalidade do ano” de 2007

pelo international Wine Challenge), alvaro espinoza, tem a seU Crédito o fato de ter sido o primeiro

a desCobrir, sem saber, a Uva qUe se tornaria exClUsividade de seU país no merCado internaCional:

a CARMENÈRE. espinoza trabalhoU na viña Carmen entre 1992 e 2000. lá, perCebeU qUe algUmas

parCelas de vinhedos sUpostamente plantados Com a MERLOT amadUreCiam mUito mais tarde 

do qUe as demais, fato sUrpreendente para Uma varietal de matUração preCoCe. passoU, então, 

a vinifiCá-las em separado, Constatando qUe o vinho resUltante era mUito bom. o mistério só foi 

esClareCido em 1994, qUando Um espeCialista em ampelografia franCês identifiCoU Corretamente 

a sUposta MERLOT Como sendo a qUase extinta CARMENÈRE. a viña Carmen foi a primeira viníCola Chilena 

a lançar Um vinho prodUzido Com essa Cepa de origem franCesa, qUe foi batizada Com Um dos nomes 

pela qUal era ConheCida em bordeaUx: GRANDE VIDURE. a CARMENÈRE é a prinCipal Componente do antiyal, 

vinho qUe prodUz desde 1998 na viníCola do mesmo nome qUe fUndoU jUnto Com a esposa, marina. 

e qUe pode ser Considerado, Com jUstiça, Um dos grandes tintos Chilenos, Como ComprovoU 

reCente degUstação vertiCal de todas as safras prodUzidas até agora, realizada em são paUlo 

Com a presença do próprio alvaro. além da antiyal, alvaro é sóCio da geo Wines, 

qUe prodUz o Chono e o Rayum, qUe aCabam de Chegar ao brasil (ver notíCias do vinho). é, também, 

enólogo-ConsUltor de importantes viníColas Chilenas, Como UndUrraga, perez CrUz, veramonte 

e apaltagUa, mas, Com hUmor, reCUsa o títUlo de “flying Winemaker” dizendo ser Um “Car Winemaker”. 

Como ConsUltor, seU trabalho mais importante é na viñedos orgâniCos emiliana, braço da 

gigante ConCha y toro. na emiliana Como em sUas dUas viníColas, alvaro segUe as prátiCas 

da biodinâmiCa, qUe ConheCeU qUando passoU Um período sabátiCo na Califórnia. 

as razões ele expliCa na entrevista qUe ConCedeU a Wine style.

entRevista

Primeiro enólogo a identificar a Carmenère no Chile,
Alvaro Espinoza, é um defensor apaixonado dos conceitos

da biodinâmica, da qual foi um dos primeiros adeptos em seu país,
por considerá-la a melhor resposta à uniformização dos vinhos,

estimulada pela agricultura convencional

en t r e v i s ta  po r  guilherme velloso     fo t o s  guilherme velloso/divulgação    

 i lu s t ração  Caio oishi

Vinhos de corte
são mais divertidos
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“Hijos del Sol” em Mapuche, o Antiyal foi o primeiro 
vinho chileno de garagem (produção pequena
e artesanal), assim como o primeiro a ser totalmente 
elaborado segundo os preceitos da biodinâmica
(ver Wine Style nº 18). Pode-se dizer que por trás
de um grande vinho há sempre um grande enólogo,
no caso Alvaro Espinoza, que também é proprietário 
da vinícola de mesmo nome. O Antiyal provém
de uvas do Maipo Alto e Isla de Maipo e é feito
por assemblage. A Carménère (45 a 55%) é a 
protagonista, mesclada às coadjuvantes Cabernet 
Sauvignon (30 a 35%) e Syrah (15 a 20%).
A cada safra, o corte é diferente, porém dentro
das proporções citadas anteriormente. As vinhas mais 
velhas são da uva emblemática chilena (Carménère) 
e foram plantadas pelo pai de Espinoza, em 1984; as 
mais novas são de Syrah (1992), plantadas pelo próprio 
Alvaro. Por isso, esta uva teve pouca participação nas 
primeiras safras do Antiyal. O uso de barricas novas 
também é recente (três últimas safras) e a proporção 
é sempre igual: 1/3 novas, 1/3 de segundo uso
e 1/3 de terceiro uso. De 1998 a 2003, foram usadas 
apenas barricas velhas, cumprindo magistralmente o 
papel de coadjuvantes. Desde o início adotou-se

a viticultura orgânica e, a partir das safras 2002/2003, 
pode-se perceber resultados expressivos nos vinhos 
da implantação do conceito de biodinâmica, com mais 
frutas maduras, mais potência e taninos mais suaves. 
Para Espinoza, a eterna “briga” entre viticultor, que 
deseja uma planta bonita, e enólogo, que deseja fruta 
madura, é resolvida pela biodinâmica, que contempla 
os dois lados. A degustação de todas as nove safras 
disponíveis do Antiyal mostrou que se estava diante
de um vinho com personalidade, presente em seu 
caráter meio selvagem em todos os anos. Dependendo 
da safra, percebe-se mais concentração e potência, 
ou mais finesse e elegância. Em todas, complexidade 
e longevidade. E aqui, vale lembrar o comentário
de uma grande produtora italiana, de que “para 
produzir um vinho ruim em ano bom, o enólogo tem 
que ser muito ignorante ou fazer muita bobagem”.
O Antiyal, ao contrário, é uma prova do talento
e coragem de seu criador, pois foi lançado em 1998 
– um péssimo ano para a vitivinicultura chilena, por 
conta do El Niño –, como o primeiro produto de sua 
nova vinícola, e continua em grande forma, a ponto de 
ter sido a grande surpresa da degustação de todas
as safras disponíveis, comentada a seguir:

AntiyAl 1998 –  Ano muito difícil (clima frio e muita 
chuva), condições muito artesanais, pouca “plata”
e barricas já usadas. Foi nesse ambiente que nasceu 
o Antiyal. Com uvas de Isla de Maipo (100%), esse 
vinho surpreendeu todos os presentes à degustação 
pela sua complexidade de aromas (notas terrosas 
características da Carménère, e de cogumelos)
e sabores. Nada de muita força (potência), porém 
muito equilíbrio e elegância. O caráter um pouco 
selvagem ainda se faz presente. Com boa vida pela 
frente, evoluiu na taça para alguns aromas de café 
muito interessantes. O melhor vinho chileno dessa 
safra que degustei até hoje! 
AntiyAl 1999 – Ano bom, mas muito quente, o que se 
refletiu na produção de um vinho mais potente e maduro. 
Mas nada de fruta enjoativa, sobremadura, como é 
comum em vinhos do Novo Mundo. Frutas vermelhas 
maduras, com um toque mineral e de especiarias nos 
aromas. Taninos um pouco mais presentes que
no anterior, porém mais macios. Quem tem essa safra, 
pode guardá-lo na adega ainda por alguns anos.
Como o anterior é a prova inconteste que um bom
vinho chileno pode envelhecer bem, ao contrário
do que muitas pessoas possam pensar.

Com a presença do enólogo e proprietário da vinícola,
Alvaro Espinoza, vertical rara, incluindo todas as safras desse 
vinho chileno, mostrou porque ele merece ser incluído
entre os melhores tintos do país por gerson lopes

Wine Style - Além da Carmenère, da qual foi

um dos descobridores no Chile, como você avalia

o potencial de uvas como a Syrah, que parece estar 

se adaptando bem ao Chile?

AlvAro EspinozA – vejo grande potencial para

grande número de variedades no Chile. a Carmenère, por 

exemplo, se adaptou muito bem a diferentes condições 

de solo. os Carmenère do Norte, como os do vale de 

elqui, estão dando resultados muito bons. a Syrah 

também tem enorme potencial, porque é uma 

variedade que se adapta muito bem a diferentes 

condições de clima. Temos os Syrah de clima quente, 

potentes e ricos, como os dos vales de maipo

e Colchagua; mas ela também se dá muito bem

nos vales costeiros, como Casablanca, leyda e san 

antonio, onde produz vinhos talvez com menos 

estrutura, mas com muita elegância. além disso,

a Syrah é uma variedade que se mescla muito bem, 

inclusive com a Carmenère, como fazemos na antiyal

e em outras vinícolas que assessoro. a Syrah entra

com a estrutura e o tanino e a Carmenère com suavidade, 

volume e frutado.

WS – A propósito, é verdade que você prefere

os vinhos de corte aos varietais?

ae – É mais divertido. Penso que as variedades,

quando se complementam, adquirem maior 

complexidade, mais caráter, uma personalidade mais 

definida, em termos de se parecerem menos com as 

outras. Quando se trabalha com cortes, é possível dar 

maior identidade aos vinhos. Pode-se dar o caráter 

próprio que se deseja, ao passo que, quando se trabalha 

com monovarietais, tende-se a uniformizar mais os vinhos. 

Creio também que os grandes vinhos são de corte.

WS – Por falar em uniformidade, gostaríamos

de saber se você concorda com a crítica que

se faz frequentemente aos vinhos do Novo Mundo, 

de países como Argentina, Austrália, África do Sul 

e Chile, de que são muito parecidos, porque

são todos muito frutados, muito alcoólicos,

muito potentes.

ae – Creio que esse é o grande problema

da vitivinicultura moderna, porque isso está  relacionado 

mais ao cultivo da vinha do que à enologia. o que

dá caráter a um vinho é o terroir, que é a relação de solo, 

planta e clima. Na viticultura que se pratica no novo 

mundo, o solo cada vez importa menos, porque podemos 

irrigar. A agricultura científica convencional desenvolveu 

o que se chama de ferti-irrigação, que significa agregar 

fertilizantes ao irrigar, gota a gota, duas a três vezes por 

semana, o que torna a planta totalmente dependente 

do manejo: se queremos menos vigor, cortamos a água; 

se queremos que ela cresça, damos água e nutrientes. 

mas, ao agregar nutrientes à água ao irrigar, a planta 

não tem necessidade de explorar o solo. Ela fica no 

lugar onde ocorre a irrigação. o resultado disso é o 

cultivo hidropônico, no qual o solo não importa. Como 

o solo muda daqui para ali e para mais adiante, para um 

agricultor mal informado isso é um problema.

o ideal para ele é que tudo o que é necessário, como

os nutrientes, seja acrescentado pela irrigação.

WS – Além da questão do solo e da irrigação

há outros problemas?

ae – outro problema é que não há diversidade genética 

nas plantações. são usados os mesmos clones nos estados 

unidos, no Chile, na argentina, na África do sul e na 

austrália. são dois ou três clones famosos de Pinot Noir, 

Lembrou-me um bom Bordeaux da célebre safra de 1990.  
AntiyAl 2000 – Ano também difícil (muita chuva
fora de hora). Mostrou-se mais evoluído que o 98.
Aqui não se notava muita concentração e, sim, 
perfeição no equilíbrio do conjunto (fruta, acidez, 
álcool e taninos). O caráter se mantém, como 
expressão maior do terrunyo.
AntiyAl 2001 – Ano muito bom. Apesar de apresentar 
menos concentração que o 99, nota-se algo só 
presente em grandes vinhos, em safras muito boas: 
concentração, equilíbrio e elegância na medida certa. 
Alguns vinhos têm muita concentração, mas lhes 
falta harmonia e elegância. Este tem os dois. Cerejas 
pululavam no nariz e na boca, taninos sem nenhuma 
aresta, maduros e de grande qualidade. Final de boca 
longo e muito prazeroso. Boa guarda pela frente. 
Simplesmente delicioso!
AntiyAl 2002 – Bom ano, sem grandes problemas
de clima ou de chuva. Boa concentração.
“Já estávamos fazendo agricultura biodinâmica,
por isso temos aqui: complexidade, fruta madura
e especiarias, além de longevidade, características 
desse tipo de agricultura”, explicou Espinoza.
AntiyAl 2003 – Ano quente. Aqui a biodinâmica se 

expressa de maneira mais significativa. Portanto, 
mais frutas maduras dominando os aromas sobre
o terroso, mais potência e taninos mais suaves.
Um discreto toque selvagem, que lhe dá o caráter. 
Muitas especiarias e frutas nos aromas e sabores.
AntiyAl 2004 – Ano mais fresco que o anterior.
A novidade é o uso de barricas novas e os aromas 
aportados por elas aparecem, sem, entretanto, 
esconder a fruta, por sinal bastante presente 
(vermelhas e negras maduras). Uma safra de mais 
equilíbrio/elegância que potência. Outro grande vinho.
AntiyAl 2005 – Um dos grandes anos da década 
de 2000. Precisa mais tempo na garrafa para
se expressar melhor. Como o 2001, conjuga potência
e elegância/equilíbrio. Tem um toque a mais
de modernidade, de apelo mais comercial, que em 
nada compromete seu caráter e qualidade. Excelente!
AntiyAl 2006 – Ano muito bom. Jovem ainda, 
mostrou muita madurez e expressão de fruta 
(vermelhas e negras). Aromas da madeira, porém 
sem mascarar o caráter da fruta. Precisa tempo em 
garrafa. Quem tiver a paciência de esperar 8 a 10 
anos não se arrependerá.

“Segundo” é ótimA opção 
O “segundo vinho” da vinícola – Kuyen (Luna, em 
Mapuche) nasceu mais da necessidade de se 
aproveitar alguns tonéis de vinhos que não eram 
utilizados para o Antiyal. O primeiro foi feito em 
2001 e, desde o início, o protagonismo é da Syrah 
(55 a 65%) tendo a Cabernet Sauvignon (30%) e a 
Carménère (ao redor de 5%) como coadjuvantes. 
Ou seja, é o contrário do Antiyal. O Kuyen 2006, 
degustado por último, mostrou o toque de especiarias 
da Syrah e algo doce, porém nada enjoativo. Bom 
vinho e com forte apelo comercial, porque é muito 
agradável e custa menos da metade do Antiyal, já que 
são produzidas 14 mil garrafas do primeiro e apenas 7 
mil do top da vinícola.

Antiyal e Kuyen são importados com exclusividade 
pela Casa do Porto, que organizou essa degustação 
exclusiva. Tel: (11) 3061-3003 



por exemplo, como o 777. o mesmo ocorre com o clone 

de dijon da Chardonnay, que está plantado em toda

a parte. Portanto, se o solo não importa e se não existe 

diversidade genética, o que caracteriza um vinho hoje

em dia é o clima, o único que muda. Como enólogo, 

penso que o clima, sozinho, não é suficiente para 

caracterizar um vinho, porque as condicionantes

de um vinho são três, mas as principais são solo

e planta. e é por isso que o clima está tão na moda.

Já não falamos de terroir, mas de (vinhos de) clima frio 

ou clima quente, porque

o resto é mais ou menos

o mesmo.

WS – Foi por isso

que você abraçou

a biodinâmica?

ae – a biodinâmica 

é uma resposta a esse 

problema da viticultura 

moderna que torna os 

vinhos muito parecidos, 

porque não podemos 

tratar as plantas com 

muita intervenção

no sistema. as “compostagens”, ou seja, os preparados 

biodinâmicos com ervas homeopáticas (camomila, 

valeriana, urtiga etc.) que usamos são para que a raiz

da planta se aprofunde e realmente expresse o caráter 

único de cada propriedade. e isso tem uma relação

direta com o conceito de terroir.

WS – Para você, biodinâmica compreende todas 

as idéias de Rudolf Steiner, inclusive a influência 

do Cosmos (Sol, Lua etc.) sobre a vida na Terra?

 ae – entendo a biodinâmica em sua concepção 

completa, embora não seja um seguidor da 

Antroposofia. Vejo a biodinâmica como prática agrícola 

para estabelecer um sistema sustentável no tempo e na 

qualidade da produção. e isso envolve a organização 

do campo, o uso dos preparados biodinâmicos e a 

influência do Cosmos sobre todos os seres vivos.  

WS – E a tecnologia, tem lugar no seu trabalho?

ae – a tecnologia nos dá ferramentas para entender 

melhor os fenômenos que estão ocorrendo na natureza

e podermos ser mais eficazes em nosso trabalho.

do ponto de vista produtivo, tratamos de respeitar 

o modo de trabalho da natureza. Portanto, nossa 

concepção de vinificação e de elaboração é de mínima 

entrada, da mesma forma que na agricultura.

Tratamos de respeitar ao máximo, por exemplo,

o processo natural de fermentação, sem interferir,

mas assegurando uma boa condução do mesmo.

em termos práticos,

as leveduras selecionadas 

precisam de muitos 

nutrientes para efetuar

a fermentação. as leveduras 

nativas são mais selvagens 

e precisam de menos 

nutrientes para fazer

o mesmo trabalho. assim, 

faz quatro ou cinco anos 

fermentamos todos os 

nossos vinhos com leveduras 

nativas, porque funcionam 

muito melhor sem os nutrientes e nos entregam vinhos 

com personalidade muito mais definida. Em termos

de outros tipos de manejo na vinificação, por sorte,

o trabalho de fazer vinho é um trabalho muito natural. 

Não há muitas coisas que se precise fazer. Não fazemos 

clarificação, não usamos gelatina. Tratamos de fazer

os vinhos suaves desde o início, com a maceração

e o tratamento do bagaço, para que não tenhamos

que amaciar os taninos artificialmente depois.

o único que fazemos é uma correção com anidrido 

sulfuroso, para evitar a oxidação e degradação

do vinho e preservar a qualidade na garrafa. o resto

é muito natural. assim, uso a tecnologia que me ajuda

a entender os processos. mas evito a tecnologia

que nos leva a manipulá-los de forma artificial.
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