A Ciência e a Construção do Vinho*
O honroso convite que me foi dirigido para proferir esta
conferência fez-me evocar entranháveis memórias das
lides em que se fazia vinho na casa de família no
Teixoso nos contrafortes da Serra da Estrela. Socorri-me de cartas e postais que meu irmão João escrevia
com desenhos alusivos àquelas lides. Os carros de bois
traziam nas dornas as uvas vindimadas e subiam à vila
por incríveis caminhos pejados de buracos e pedregulhos que os animais lá iam vencendo com muito esforço
e algum estímulo de interjeições castiças e outros
argumentos não verbais dos homens que os conduziam.
Que delícia empoleirar-me no estrado agarrado à dorna
ou aos fueiros que a sustinham e chegar finalmente ao
lagar, estafado e contente, para observar as manobras de
encostar a traseira do carro às lagariças e ver triturar as
uvas numa maquineta.
Também dava aos bois folhas de milho que os bichos lambiam
deliciados, com um hálito peculiar. À noite vinham os serões
em que se mexia o mosto com uns rodos de madeira, até que
se formava a manta do engaço, tão rija que se podia caminhar
em cima sem nos afundarmos nas lagariças. Às vezes meu pai
media a acidez do meio e indicava a quantidade correctiva de
ácido tartárico que o Sr. Joaquim pesava para uma gamela,
dissolvia em água e lançava no mosto.
Foi como o reencontrar de um velho amigo quando estudei a
estrutura química do ácido tartárico na Faculdade e descobri,
espantado, que o grande Pasteur dos micróbios e das vacinas
fora também, em moço, um químico brilhante que em várias
ocasiões socorreu industriais do vinho aflitos com fermentações anómalas, causadas por bactérias que verificou poder
neutralizar pelo aquecimento: tinha nascido a pasteurização!
Pasteur conseguiu cristalizar
precisamente o tal ácido tartárico
a partir do vinho, mas em duas
formas, imagens especulares uma
Ácido
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da outra, dotadas do poder de
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rizada para a direita ou para a
esquerda num polarímetro Serviu-se inclusivamente de uma pinça e uma lupa para separar os
cristais levógiros dos dextrógiros! Intuiu acertadamente que as moléculas teriam de conter
elementos estruturais que definissem a arquitectura cristalina e determinassem aquele efeito
observável no polarímetro. Com apenas 26 anos apresentou em 1848 os seus resultados à Academia
das Ciências de Paris e bem pode considerar-se, para além de tudo o mais, um dos pioneiros da
Enologia. Os isómeros do ácido tartárico são das minhas moléculas favoritas na estereoquímica. De
passagem, diga-se que a sua classificação como moléculas “assimétricas” não é de todo correcta,
pois possuem a chamada simetria de rotação: rodando as moléculas 180º em torno de um eixo
perpendicular que passe pelos pontos vermelhos, estas assumem posição idêntica à inicial, pelo que
os hidroxilos, dentro de cada molécula, são geométrica e quimicamente idênticos entre si.
*Uma das três conferências inaugurais do 34º Congresso Mundial da Vinha e do Vinho, no Edifício da Alfândega no Porto em 20 de
Junho de 2011. As outras duas foram: “O vinho na construção de territórios”, por Manuel de Novaes Cabral e “A construção do
vinho”, por Álvaro Siza.

Aqui no Porto fundou-se em 1803 a Academia
Real de Marinha e Comércio, uma instituição
de ensino superior na dependência da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto
Douro com o objectivo principal de formar os
seus futuros quadros técnicos. Tinha os cursos
de matemática, de pilotagem, de comércio, de
desenho e de agricultura. Planeou-se a construção de um novo edifício e para ajudar ao seu
financiamento, aquela Companhia Geral lançou
um imposto, curiosamente apelidado de
“Subsídio Literário”, sobre cada quartilho de
vinho vendido no Porto e nas áreas de jurisdição da Companhia. Esta medida antiga, o
quartilho, correspondia a cerca de meio litro.

Academia Real de Marinha e Comércio
(1803-1837)

Os impostos sobre os vinhos têm por vezes facetas bizarras. O Marquês de Pombal, a quem se deve
no Séc. XVIII a primeira região vinícola demarcada a nível mundial – a Região Demarcada do Alto
Douro – pelos vistos não tinha grandes simpatias pelo Bispo do Porto. Havia então uma taxa pela
passagem de vinho pelas dioceses e o Marquês levou o rei D. José I a obter do Papa uma nova
diocese, a de Penafiel, a qual não só era vizinha, mas com território que retirava à do Porto as tais
taxas provenientes dos vinhos do Douro.
Regressando à Ciência: em
1837, a Academia Real de
Academia Polytechnica do Porto
Marinha e Comércio deu
(1837-1911)
lugar à Academia Politécnica do Porto, precursora
das actuais faculdades de
Ciências e de Engenharia da
Universidade do Porto, que
este ano completa 100 anos
de existência. O tal edifício
só em 1930 ficou concluído,
sendo então já pertença da
Universidade. Na Faculdade
de Ciências ministravam-se
as cadeiras preparatórias de
Engenharia e algumas
Universidade do Porto
também de Farmácia. Bem
(1911-2011)
me lembro da cadeira de
Química Geral que em 1956 nos dava o Prof. Humberto de Almeida num
anfiteatro com janelas visíveis no lado direito da imagem. Este professor tinha
o hábito bem raro de dar aulas teóricas às 8 da manhã e se o recordo aqui é
porque durante muitos anos exerceu em paralelo as funções de director do
laboratório do Instituto do Vinho do Porto. Acontece que era vizinho e amigo de
meus pais e volta e meia lá o visitávamos. Não estou bem certo do que eu mais
apreciava: se as suas histórias saborosas se o vinho do Porto que nos oferecia!
Prof. Humberto
Aproveito a ocasião para referir com muita satisfação que o meu distinto e antigo
de Almeida
aluno Paulo Barros, por sinal um dos principais artífices deste Congresso, é
(1959)
assessor da direcção daquele Instituto! E permitam-me igualmente um cumprimento especial a outro meu antigo aluno, o Prof. Miguel Cabral, director da investigação e desenvolvimento do grupo Amorim, que amanhã nos vai apresentar “Technological developments in
cork stoppers”.

Parece-me oportuno recordar um episódio marcante na história
do Vinho do Porto dos anos 70. Aconteceu que em laboratórios
alemães se tinha dado conta de que estava a aparecer vinho do
Porto com teor excessivamente baixo de carbono-14 no respectivo
etanol. Pediram-me que integrasse uma comissão que se deslocou
a Berlim para examinar a situação com os técnicos alemães. O que
aconteceu foi a adição a vinhos do Porto de álcool importado e alegadamente de origem vínica. Veio-se a verificar depois ter havido
fraude, pois se tratava de um álcool obtido do carvão por síntese
química. Este produto fóssil não tinha qualquer carbono radioactivo, pois este se forma a partir do
azoto atmosférico por irradiação cósmica e também, nos anos anteriores, e em grandes
quantidades, pelas explosões atómicas na atmosfera. Estas fizeram passar o valor base de 14
dpm/g de carbono atmosférico para valores próximos de 26.
A suspensão entretanto acordada de testes nucleares atmosféricos e a contínua combustão de
compostos fósseis de carbono fez baixar o teor de C-14, mas que ainda assim se situava em 1975
próximo de 20 dpm/g de carbono. Recorreu-se então ao espectrómetro de cintilação líquida da
Bioquímica na Faculdade de Farmácia, creio que o único que então havia fora de Lisboa, para
avaliar a situação dos lotes de vinho do Porto. A questão não era de saúde pública mas de tipo
aduaneiro, pois o etanol sintético é inócuo. Foi assim que durante anos aquele aparelho esteve
quase exclusivamente dedicado a medir o C-14 de vinhos do Porto e aguardentes vínicas, até que
o Instituto do Vinho do Porto adquiriu equipamento próprio manipulado por técnicos que connosco colaboraram na Faculdade de Farmácia.
Vem a propósito referir um episódio caricato. Um exportador procurou-nos aflito, pois um lote de vinho do Porto tinha ficado retido numa
alfândega europeia com a suspeita de lhe ter sido adicionado etanol
radioactivo para mascarar a falta de C-14 natural.
Um professor universitário desse país afirmava ter descoberto etanol com um único carbono
radioactivo, quando o natural devia ter os dos átomos marcados por igual. Desta vez fui
acompanhado pelo meu colega Prof. Carvalho Guerra discutir o assunto com o tal professor,
convencidos da inocência do exportador e de ter havido algum engano nas determinações. O
certo é que alguns dias depois o vinho tinha sido desalfandegado para grande alívio do
exportador.
Gostaria de deixar um apontamento
de alguns trabalhos recentes ou em
curso na nossa Faculdade sobre
vinhos, dois dos quais permitiram a
realização de doutoramentos, e
refiro especialmente um significativo projecto pluridisciplinar em
apreciação pela Fundação da
Ciência e Tecnologia com a
espectrofotometria na região do
infravermelho próximo (NIR) para
a monitorização da maturação das
uvas e avaliação qualitativa dos
vinhos. O objectivo é conseguir
uma acção preditiva sobre as propriedades sensoriais dos produtos
finais. Os aspectos mais inovadores
estão relacionados com:
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normas Portuguesas e Europeias
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4) a integração desta informação com as propriedades sensoriais a apresentar pelos vinhos
resultantes.”

Há um vasto know-how nas nossas instituições de ensino superior e muita investigação está já a
ser feita, como por exemplo nestes Centros, sobre a vinha e o vinho.
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Certamente que são grandes
as necessidades de apoio
para com a vinificação e
talvez que no decurso deste
mesmo Congresso se
possam descobrir modos de
incentivar tal cooperação.

Depois deste apontamento sobre o papel da ciência na construção do
vinho, permitam-me contar um bonito episódio como que de um
casamento do vinho do Porto com esta cidade. Em 1995 inaugurava-se
na Igreja da Lapa este monumental órgão de tubos, magnífico instrumento das celebrações dominicais e de numerosos concertos. Segundo
uma tradição, creio que de origem alemã, a festa da inauguração teve
um momento bem pitoresco: encheu-se um dos tubos grandes com
vinho do Porto, que era servido nestes cálices
encomendados de propósito para o efeito. Têm
gravado o nome da Confraria do Vinho do Porto e a
imagem do órgão.
O vinho foi trazido num garrido cortejo de carros de bois com pipos cheios do vinho oferecido
pela Confraria. Confrades vestidos a rigor revezavam-se na grata tarefa de servir o vinho no coro
da igreja. Quando chegou a minha vez perguntei aos confrades se o vinho estava mesmo em
contacto com o metal do tubo. “Não, não – disseram-me – há uma manga de vidro por dentro do
tubo e dela é que sai o vinho pela torneira” Disse eu: “Ah, claro, é para não estragar o órgão, não
é?” Resposta sorridente de um confrade: “É mas é para não estragar o vinho!”
E para terminar mesmo em festa, queria evocar o mais simpático
milagre de Jesus, o das Bodas de Caná. Naqueles tempos a festa
durava dias e qualquer passante se considerava convidado. E ou
porque o noivo fizera mal as contas ou os passantes foram em
número muito elevado, o certo é que Maria deu conta de que o
vinho ia faltar. Vai daí, falou ao Filho e aconselhou os servos que
seguissem as suas indicações. Estes assim fizeram e o resultado foi
o de uns 500 litros de bom vinho. De uma assentada, Jesus honrou
o matrimónio, honrou a sua Mãe... e honrou o vinho! Vinho que,
se tem muito a ver com a ciência, tem certamente ainda mais a ver,
como diria o Poeta, com engenho e arte. E por aqui me fico. Muito obrigado!

