
 

 

Conforme publicado no JB ON LINE  http://www.jblog.com.br/conexaofrancesa.php por 

Rogério Rebouças, Produtores argentinos podem estar utilizando o fungicida natamicina na 
vinificação e não apenas para limpeza das adegas, como permite a legislação Argentina. Para 
Marc Dubernet, o diretor do laboratório francês de enologia Dubernet, especializado em 
auditoria, análise e consultoria, o uso deste antibiótico tem uma finalidade muito clara 
"estabilizar o vinho". "- Este fungicida é muito caro para ser utilizado na limpeza da adega. A 
piramicina ou natamicina é um eficaz estabilizante que vai eliminar uma levedura não desejada 
a Brettanomyces”. 

O fungicida natamicina foi encontrado nos vinhos Fuzion, Santa Julia e em seis outros vinhos 
argentinos e dois da África do Sul, na Alemanha. 120 mil garrafas de vinho argentino foram 
retiradas do mercado alemão. Todos os vinhos argentinos destinados à Europa estão bloqueados 
nas alfândegas. Metade dos vinhos argentinos coletados para análise apresentou a presença do 
pesticida, que é utilizado para a limpeza das adegas na Argentina, o que permitiu a 
contaminação mesmo em vinhos orgânicos. Em outubro e novembro foi constatada a presença 
da substância ilícita, o que gerou o bloqueio.  

A lista mostra que a contaminação ocorre em diversas regiões atingindo os da Família Zuccardi 
de Mendoza, mas também da distante Patagônia. A questão já vinha sendo acompanhada por 
Wines of Argentina que contratou o laboratório bordeles Excell para identificar os focos desta 
poluição. 

 

POSICIONAMENTO - SINDIVINHO 

Vindo na contramão dos pleitos do SINDIVINHO/SC para a valorização e melhoria da 

qualidade dos vinhos nacionais, essa notícia só vem a confirmar que é primordial reforçar a 

fiscalização dos vinhos importados que tomam conta das prateleiras das grandes redes de 

supermercado no Brasil, em detrimento do nome dos vinhos nacionais. Urgem, neste caso, 

medidas governamentais que tornem mais rigorosa a entrada dos vinhos de outros países, não 

só na questão sanitária, mas também no cumprimento rigoroso da legislação que permeia o 

produto que, em caso de importados, deixa margem a descaminhos. Nesse sentido, as Vinícolas 

filiadas ao SINDIVINHO/SC repudiam atitudes dessa natureza que somente vem a denegrir a 

imagem setor que tem lutado pela sua valorização e reconhecimento. Isto posto, tem-se ainda 

que ressaltar o fato de que não damos ênfase somente a questão da fiscalização por parte dos 

órgãos responsáveis, mas também, nossa preocupação com a saúde do consumidor de vinhos 

importados que, ao desconhecer os processos de elaboração, pode estar ingerindo altas doses 

de fungicida. 

SINDIVINHO/SC 


