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Brazil Wine
Challenge 2016

58 jurados de 10 países avaliam centenas de amostras de vinhos e 
espumantes do mundo todo, de 7 a 10 de junho, em Bento Gonçalves.
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ABE dá início aos trabalhos 
da 24ª Avaliação Nacional de 

Vinhos - Safra 2016, com a 
abertura das inscrições das 
amostras até 24 de junho.

Página 3

A maior
do mundo
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Mais de 250 estabelecimentos de 
hotelaria, gastronomia e vitivinicultura 
estão envolvidos no Dia do Vinho 2016, 
oferecendo 270 atrativos especiais, até 
o dia 5 de junho, atingindo cerca de 
um milhão de pessoas. A participação 
abrange 10 municípios da Serra Gaúcha, 
a Campanha Gaúcha e São Roque, no 
interior paulista, além de Porto Alegre.

Os destaques da programação 
incluem o lançamento da Indicação 
Geográfica para os rótulos elaborados 
em Monte Belo do Sul (dia 3 de junho), 
a segunda edição do projeto Mesa Ao 
Vivo Serra Gaúcha, na ExpoBento, em 
Bento Gonçalves, entre 3 e 5 de junho, e, 
também, o Jantar da Estrada do Sabor, no 
dia 3 de junho, em Garibaldi, que oferece, 
em uma única noite, toda a excelência 
das iguarias elaboradas na rota.

270 experiências no

Dia do Vinho 2016

85 vinícolas participam do projeto
que segue até dia 5 de junho
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A cada ano, novos atrativos e 
inovações regados a vinho. Uma grande 
dica é aproveitar o momento para 
abastecer a adega e enfrentar o inverno de 
paladar e alma aquecidos. As 85 vinícolas 
participantes do Dia do Vinho oferecem 

Sobre o Dia do Vinho
O Dia do Vinho é realizado pelo Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), pela 

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul e pelo Sindicato 
Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (SEGH) Região Uva e Vinho.

A edição 2016 tem apoio das prefeituras de Antônio Prado, Bento Gonçalves, 
Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Monte Belo do Sul, Pinto 
Bandeira, Veranópolis e Vila Flores, além da Afavin, Asprovinho, Sindivinho-RS, 
Roteiro dos Vinhos de São Roque (SP), Vinhos da Campanha Gaúcha, Atuaserra, 
Enotur, Bento Convention Bureau, Caxias do Sul Convention & Visitors Bureau, 
Phoenix Eventos, Oxford Cristais e patrocínio máster de Verallia. 

O Dia do Vinho está nas redes sociais em facebook.com/diadovinho e instagram.
com/diadovinho2016. A programação completa está em www.diadovinho.com.br.

descontos que chegam a 30% nas mais 
diversas linhas de vinhos e espumantes. 
E ainda há as feiras e mostras de cada 
município, que esbanjam alternativas de 
rótulos para todos os gostos e bolsos em 
praça pública.

  

A Diretoria Executiva da ABE reuniu associados, no 
dia 11 de abril, para a realização de uma Assembleia 
Geral Ordinária. Na ordem do dia, constou a 
apresentação do Relatório de Atividades da Gestão 
2015, com aprovação de contas do mesmo período. 
O Presidente da entidade, enólogo Juliano Perin, 
conduziu o encontro, realizado no Centro de Eventos 
do Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves.

Lucinara Masiero / Conceitocom Brasil

Relatório aprovado em Assembleia

ABE apresenta Relatório
da Gestão 2015
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melhor do Brasil
Vinícolas já podem 
inscrever amostras na 
maior degustação de 
vinhos do mundo

Na taça, o

Avaliação Nacional de Vinhos 
chega à sua 24ª safra com um 
histórico de já ter reunido mais de 

14 mil apreciadores em torno de 5.433 
amostras. Este ano, serão mais de 15 mil, 
reforçando o título de maior degustação 
de vinhos de uma safra do mundo. A 
primeira etapa do evento já começou. 
As vinícolas brasileiras interessadas em 
participar podem inscrever suas amostras 
junto à Associação Brasileira de Enologia 
(ABE), entidade promotora, pelo site 
www.enologia.org.br. O prazo para esta 
fase encerra no dia 24 de junho.

O presidente da ABE, enólogo Juliano 
Perin, reforça o papel da Avaliação 
Nacional de Vinhos na evolução do 
vinho brasileiro, caminhando lado 
a lado com o setor. “A Avaliação 
serve como termômetro do setor, 
destacando tendências, apontando 
melhorias e indicando práticas a serem 
adotadas, capazes de seguir avançando 

Fotos: Jeferson Soldi

CATEGORIAS DOS VINHOS
I Branco Fino Seco Não Aromático
II Branco Fino Seco Aromático
III Tintos Finos Secos
IV Tinto Fino Seco Jovem
V Vinho Base para Espumante

na qualidade dos nossos vinhos e 
espumantes”, comenta.

A 24ª Avaliação Nacional de Vinhos 
– Safra 2016 terá seu momento maior, 
no dia 24 de setembro, quando cerca de 
900 apreciadores da bebida conhecerão 
a representatividade da safra. Até lá, o 
caminho passa pela inscrição e avaliação 
das amostras. Os apreciadores poderão 
se inscrever, a partir do dia 30 de agosto, 
pelo site da entidade.

No ano passado, o evento reuniu 312 
amostras de 56 vinícolas. Informações: 
abe.adriane@terra.com.br ou telefones 
(54) 3452.6289 ou 3451.2277.
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8º Concurso Internacional

de Vinhos do Brasil

Brazil Wine Challenge

E as amostras não param de chegar 
de todos os cantos do mundo. São 
centenas de vinhos e espumantes que 
já desembarcaram em terras brasileiras 
e engrossam o saldo de amostras que 
serão degustadas, durante o Brazil Wine 
Challenge, realizado pela Associação 
Brasileira de Enologia (ABE) e pela 
Revista Adega, de 7 a 10 de junho, em 
Bento Gonçalves. A lista já conta com 
rótulos da África do Sul, Alemanha, 
Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Espanha, Estados 
Unidos, França, Grécia, Hungria, Itália, 
Nova Zelândia, Portugal e Uruguai.

O Concurso, único no Brasil com a 
chancela da Organização Internacional 
da Vinha e do Vinho (OIV) e da União 
Internacional de Enólogos (UIOE), já 

Bento sedia um dos maiores
concursos de vinhos das Américas

Brazil Wine Challenge 
acontece de 7 a 10 de 
junho, reunindo amostras e 
especialistas internacionais, 
com a chancela da OIV

figura entre os maiores das Américas 
pela sua ampla representatividade, 
tanto na quantidade quanto na 
procedência das amostras. “Ao realizar o 
Concurso, estamos promovendo o vinho 
além fronteiras, trazendo para perto da 
cultura brasileira a arte de apreciar uma 
bebida que exala emoções e desperta 
prazeres inerentes aos sentidos 
humanos”, destaca o presidente da ABE, 
enólogo Juliano Perin.

Ao atrair a participação de amostras 
de todo o mundo, o Brazil Wine 
Challenge coloca, na mesma vitrine 
mundial da vitivinicultura, procedências 
tradicionais no setor, mas também 
terroirs jovens, diante da história do 
vinho no mundo. Assim, é possível 
não apenas ampliar os conhecimentos 

em torno dessa bebida milenar, como 
também seduzir novos consumidores.

Um dos destaques do Concurso 
é o sistema de avaliação totalmente 
informatizado, que garante maior 
agilidade e segurança na captação e 
tabulação dos dados. Implantado ainda 
na edição de 2010, o sistema apresentou 
excelente desempenho, colocando o 
Concurso entre os mais organizados 
do mundo. “Esta é uma oportunidade 
única para diagnosticar a evolução dos 
vinhos e espumantes do mundo inteiro, 
respeitando suas particularidades. 
Além disso, é uma vitrine de promoção 
global”, destaca o presidente da ABE, 
enólogo Juliano Perin.

Mais informações pelo email 
enologia@enologia.org.br.

Fotos: Gilmar Gomes
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Vinhos e espumantes de 
todos os continentes serão 
degustados por um painel 
de 58 jurados de 10 países 
da Europa (Espanha, França, 
Grécia, Itália e Portugal) e da 
América do Sul (Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile e 
Uruguai). O grupo terá o 
desafio de avaliar na taça 

58 jurados de 10 países formam painel de degustadores

PAINEL DE

Patrocínio

Apoio Patronagem Realização

Gilmar Gomes

Especialistas da Europa 
e América avaliarão 
amostras do mundo 
inteiro, entre os dias 7 e 
10 de junho, na Capital 
Brasileira do Vinho

a qualidade dos produtos 
inscritos.

O Brazil Wine Challenge, 
8ª edição do Concurso 
Internacional de Vinhos do 
Brasil, organizado pela ABE 
e pela Revista Adega, será 
realizado de 7 a 10 de junho 
no SPA do Vinho Hotel & 
Condomínio Vitivinícola, no 

Vale dos Vinhedos, Bento 
Gonçalves. 

O Brazil Wine 
Challenge é o único 
concurso de vinhos no 
Brasil, com a chancela da 
Organização Internacional 
da Vinha e do Vinho (OIV) e 
da União Internacional de 
Enólogos (UIOE).

Ademir Brandelli   Brasil
Alejandro Cardozo   Uruguai
André Larentis   Brasil
Andreia Debon   Brasil
Andreia Milan   Brasil
Anthony Darricarrère   Uruguai
Antônio Czarnobay   Brasil
Ari de Mari    Portugal
Bruno Motter   Brasil
Carlos Abarzua   Chile
Christian Bernardi   Presidente de Júri
Claudia Quini   Argentina
Claudia Stefenon   Brasil
Daniel Basile   Argentina
Daniel Dalla Valle   Presidente de Júri
Dario Crespi   Brasil
Delto Garibaldi   Brasil
Diego Fabris   Brasil
Dirceu Scottá   Presidente de Júri
Edegar Scortegagna   Presidente de Júri
Eduardo Milan   Itália
Estrella Gabriel   Espanha
Eugenio Echeverria   Chile
Eugenio Lira   Chile
Fernando Pettenuzzo - UIOE  Uruguai
Firmino Splendor   Brasil
Franco Francescatto   Brasil
Gerardo Aguirre   Bolívia
Giuseppe Martelli   Itália

Guilherme Velloso   Brasil
Ismar Pasini   Brasil
Jefferson Nunes   Brasil
João Paulo Gentile   Brasil
Joice Seidenfus   Brasil
Jorge Cattani   Brasil
Jorge Correa   Argentina
Jorge Rodriguez   Argentina
Jose Luiz Pagliari   Brasil
José Venturini   Brasil
Juciane Casagrande   Brasil
Jurandir Nosini   Brasil
Leandro Santini   Brasil
Lilian Lima    Brasil
Luciano Vian   Presidente de Júri
Lucindo Copat   Presidente de Júri
Marco Salton   Brasil
Marcos Vian   Brasil
Maria Regina Flores   Brasil
Mauro Cingolani   Itália
Mauro Zanus   Brasil
Miguel Almeida   Portugal
Pablo Crovetto    Uruguai
Paula Schenato   Brasil
Paulo Brammer   Brasil
Phedra Danay   Grécia
Philippe Mével   França
Sara Bodowsky   Brasil
Sylvia Cava    Chile

DEGUSTADORES
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O Brasil recebe, pela primeira vez, o evento considerado o mais importante do 
segmento vitivinícola mundial. O 39º Congresso Mundial da Vinha e do Vinho, que 
será realizado de 23 a 28 de outubro, é promovido pela Organização Internacional da 
Vinha e do Vinho (OIV), e reunirá representantes de governos, entidades de ensino e 
de pesquisa e empresariais de 39 países do mundo. As inscrições estão abertas com 
preços que variam de US$ 70 para estudantes, até US$ 550 para participação em toda 
a programação do Congresso.

Os valores promocionais estarão disponíveis até o dia 17 de agosto. A partir deste 
dia até a véspera do evento, os valores ficarão entre US$ 95 e US$ 715. Para inscrições, 
durante o Congresso, as taxas ficarão entre US$ 120 e US$ 880. Para informações 
detalhadas sobre as diferentes faixas de preços e pacotes, acesse www.oiv2016.org.
br/pt/inscricoes ou envie e-mail para recepcao@aconteceeventos.com.br.

‘Vitivinicultura: avanços tecnológicos frente aos desafios do mercado’ é o tema 
central da edição, com discussão em torno de assuntos, como desenvolvimento 
sustentável e mudanças climáticas, cultura do vinho, consumo responsável, avanços 
nas tecnologias vinícolas, produção de uva de mesa e suco, entre outros.

A realização do Congresso no Brasil é coordenada e presidida pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e compõem a Comissão Organizadora 
do evento: a Embrapa Uva e Vinho, o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), o Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves.

Mais informações: http://www.oiv2016.org.br/pt.
 

Trabalhos científicos
A inscrição de trabalhos científicos deve ser feita, gratuitamente, na plataforma 

http://www.oiv.int/congres/OIV2016BRA/login, até o dia 12 de junho. Poderão 
ser inscritos trabalhos que apresentem conhecimentos científicos de assuntos 
relacionados às áreas de viticultura, enologia, economia e direito, segurança e saúde. 
O texto deverá ser submetido em inglês e em outros dois idiomas oficiais do evento, 
sendo eles espanhol, francês, alemão e italiano.  Ao enviar o trabalho, o autor deverá 
propor sua apresentação entre os três formatos possíveis: Apresentação Oral (15-20 
minutos), Apresentação Curta (5-10 minutos) ou Pôster.

Tintos Espanhóis de uvas Monastrell e
Bobal em degustação

Vinhos Verdes, Espumantes Rosés e Tintos Espanhóis
A agenda de degustações de 2016 

abriu, no dia 30 de março, com ‘Vinhos 
Verdes’. O encontro foi conduzido 
pela sommelier Silvia Mascella Rosa, 
palestrante oficial da Comissão 
Vitivinícola Regional do Vinho Verde. Os 
45 enólogos associados participaram da 
76ª Sessão de Degustação, no Dall’Onder 

Lucinara Masiero / Conceitocom Brasil Lucinara Masiero / Conceitocom Brasil Eliane Cerveira

Silvia Mascella Rosa conduziu a degustação
de Vinhos Verdes

Luciano Vian e André Peres Jr. guiaram a 
degustação de espumantes

AGENDA DE DEGUSTAÇÕES

Grande Hotel, em Bento Gonçalves, com 
a apreciação de seis produtos.

No dia 15 de abril, reuniram-se 26 
participantes no Laboratório de Análise 
Sensorial da Embrapa Uva e Vinho, para 
a 77ª Sessão de Degustação, focada em 
Espumantes Rosés. Oito produtos foram 
degustados. O trabalho foi dirigido pelos 

enólogos Luciano Vian e André Peres Jr.
O enólogo André Gasperin conduziu 

a 78ª Sessão de Degustação com seis 
Tintos Espanhóis com uvas Monastrell 
e Bobal. O encontro foi realizado no dia 
25 de maio, no Laboratório de Análise 
Sensorial da Embrapa Uva e Vinho, com 
a participação de 32 associados.

Abertas inscrições para Congresso da OIV no Brasil



7

Número de trabalhos

ABE registra 29 artigos, que agora passam por avaliação de comitê técnico

esde 2009, quando foi lançada, a 
Revista Brasileira de Viticultura e 
Enologia nunca havia registrado 

um número tão expressivo de artigos 
técnicos inéditos inscritos. Este ano, o 
total chegou a 29 trabalhos, nas áreas 
da Viticultura, Enologia, Vinho e Saúde, 
Legislação e Mercado. 

A antecipação da data das inscrições 
foi considerado um fator positivo 
para o recorde de trabalhos e será 
avalizada para as próximas edições. Esse 
adiantamento está intimamente ligado 
ao interesse da entidade de oportunizar 
aos pesquisadores maior tempo para 

A Professora Soeni Bellé é a nova 
Diretora Geral do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul. O cargo foi transmitido 
pelo Professor Luciano Manfroi, em 
solenidade realizada no dia 18 de março 
na Vinícola-Escola.

Em seu discurso, Soeni salientou 
que, “em uma democracia que se propõe 
construir uma sociedade mais humana, 
justa e desenvolvida, é necessário uma 
educação de qualidade, para formar 
cidadãos críticos e profissionais capazes 
de se inserir no mundo do trabalho e de 
promover a transformação social”. 

Na ocasião, também foram 
apresentados os diretores sistêmicos, 
nomeados pela Diretora Geral do IFRS: 
Diretoria de Pesquisa, Pós Graduação 
e Inovação, Professora Camila Duarte 
Teles; Diretoria de Extensão, Técnico 
em Assuntos  Educacionais, Daniel 
Clós Cesar; Diretoria de Administração, 
Contadora Elisângela Batista Maciel; 

A ABE, juntamente com a 
Intelli’oeno, realizará dois cursos 
práticos com o objetivo de treinar 
e aperfeiçoar a identificação dos 
aromas positivos e negativos nos 
vinhos, desde o vinhedo até a 
garrafa. Os encontros ocorrerão nos 
dias 8 e 9 de julho, no Dall’Onder 
Grande Hotel, em Bento Gonçalves.

O enólogo Christophe Gerland, 
da Sociedad Intelli’oeno, da França, 
ministrará os cursos “Aromas 
positivos do vinho” e “Defeitos do 
vinho”. Os cursos, com cerca de 8h 
de duração cada, serão realizados 
no idioma espanhol e incluem 
material didático e certificado. 
O valor é de R$ 450 para sócios 
ABE e R$ 700 para não sócios. As 
inscrições podem ser realizadas 
pelo e-mail abe.adriane@terra.
com.br ou pelo telefone (54) 
3452.6289.

Viticultura e Enologia
Revista Brasileira de

adesão. Agora, os artigos estão sendo 
avaliados por assessores científicos 
que integram o Comitê Técnico, sob 
coordenação do editor-chefe Dr. Alberto 
Miele.

Nas sete edições da Revista, foram 
publicados mais de 70 trabalhos 
originais, trazendo denso conteúdo, 
que segue metodologia científica, 
priorizando o ineditismo. 

Atendendo  demandas de 
conhecimento, os temas trazem 
novas visões em torno de assuntos 
atuais e relevantes para o setor. Com 
periodicidade anual e  tiragem de 2,5 

mil exemplares, a Revista é lançada 
durante a Avaliação Nacional de 
Vinhos, sendo distribuída aos mais de 
900 participantes, além dos enólogos 
associados espalhados por todo o 
Brasil. A publicação também chega a 
universidades, escolas e associações de 
enólogos de outros países, institutos de 
pesquisa e instituições de ensino.

A Revista Brasileira de Viticultura e 
Enologia é a única publicação técnica 
brasileira que alimenta o setor, atraindo 
novos pesquisadores e áreas estudadas. 
O PDF das edições anteriores pode ser 
acessado no site www.enologia.org.br.

Instituto Federal do Rio Grande
do Sul sob nova direção

inscritos bate recorde

Soeni Bellé, Diretora Geral do IFRS

Diretoria de Ensino, Professora 
Leane Maria Filipetto; Diretoria de 
Desenvolvimento Institucional, 
Professor Thiago Sávio Carbone. O 
evento contou com a participação de 
alunos, servidores e diversas autoridades 
civis e acadêmicas.

Divulgação

Percepções
sobre vinhos




