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para os
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Vinícolas e importadoras
têm até 30 de março para
inscrever amostras no
Brazil Wine Challenge,
um dos mais importantes
concursos de vinhos das
Américas. Página 3

chegamos à edição de número 10
Artigos para a Revista Brasileira de Viticultura e Enologia podem ser inscritos até 6 de abril. Página 4
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Concentrando qualidade
Foto: Gilmar Gomes

Safra 2018 começou com, pelo menos,
duas semanas de antecedência, o que
deixou os vitivinicultores apreensivos.
Começou com o pé direito e,
assim, vem se levando até o ﬁm. Dezembro
seco e calores normais para a estação
ﬁzeram com que pudéssemos colher, no
início de janeiro, todas as bases espumantes
e brancas. A colheita antecipada e o tempo
colaborando nos renderam produtos de
altíssima qualidade.
A quantidade está um pouco menor
do que no ano passado, ajudando ainda
mais para a homogeneidade da planta e
concentração da qualidade.
Logo após a colheita das brancas,
tivemos uma semana de chuvas e voltou
a apreensão, mas, em seguida, o bom tempo voltou e foram quase
20 dias sem chuvas, entre o ﬁnal de janeiro e início de fevereiro. E
para ﬁcar ainda melhor, dias quentes e noites frias, com alguns dias
registrando temperatura de até 11 graus. As tintas estão ﬁnalizando
a maturação lentamente e com o clima mais que perfeito.
Tenho certeza que todos os enólogos, se pudessem assinar um
contrato para que todas as safras fossem iguais à de 2018, o fariam.
O consumidor pode esperar uma excelente safra, superior à do
ano passado e de muitos outros anos, se assim for até o ﬁnal.
Abaixo, dois gráﬁcos mostram o andamento do clima no último
mês, simplesmente perfeito.

Fonte: Agrodetecta Luiz Argenta Vinhos Finos

INFORMATIVO

ABE

Edição: Conceitocom Brasil
Jornalista Responsável:
Lucinara Masiero - MTB 16.950
Diagramação: Vania M. Basso
Revisão: Sérgio Foletto
Impressão: Fórmula Prática
Tiragem: 1000 exemplares
Distribuição Gratuita

Apresentação de cultivares de uva de mesa

Programa de Melhoramento
Genético “Uvas do Brasil”
Embrapa Uva e Vinho realizou evento para
comemorar resultados dos 40 anos do Programa
A Embrapa Uva e Vinho comemorou, no dia 6 de
fevereiro, os 40 anos do Programa de Melhoramento
Genético “Uvas do Brasil”. Os resultados do trabalho
mostram alta produtividade, resistência a pragas e doenças
e adaptação a diferentes condições climáticas no Brasil. O
evento, realizado no saguão do Centro Técnico da Unidade
de Pesquisa, em Bento Gonçalves, reuniu autoridades
municipais, estaduais e de Institutos de ensino e pesquisa.
A pesquisadora e coordenadora do programa, Patricia
Ritschel, falou sobre a iniciativa e também sobre o Banco
Ativo de Germoplasma de Uva, agora disponibilizado na
internet, com informações sobre as características da
uva, ﬂor, cacho, produção, baga, características químicas
e incidência de doenças. O pesquisador aposentado
Umberto Almeida Camargo, um dos criadores do
programa, foi homenageado. “Conseguimos formar uma
equipe de excelente qualidade, muito bem preparada
e, acima de tudo, muito dedicada. Graças a tudo isso,
conseguimos, depois de 40 anos, ter um grande número
de variedades lançadas de uva, uma cultura perene que
demanda tempo para avaliar e validar os genótipos. Não
se tem dúvida de que muita coisa foi feita. Isso é mérito de
toda uma equipe”, disse.
Um dos destaques da cerimônia foi a presença da
produtora Lorena Carissimi Tomasin, que deu nome
à cultivar de uva branca BRS Lorena. Os ensaios de
validação foram feitos em sua propriedade. Logo após, foi
realizada uma visitação a campo, apresentando todas as
etapas do programa de melhoramento genético. Ao ﬁnal,
foi inaugurada a Exposição Histórica sobre o Programa
de Melhoramento, resultado da parceria entre a Embrapa
Uva e Vinho e a Universidade de Caxias do Sul, retratando
a viticultura na Serra Gaúcha.
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Brazil Wine
Challenge
é janela para
o mundo
Premiações chamam a atenção
dos consumidores e ajudam
na hora da compra

2018

Escolher um vinho entre tantos na
gôndola pode parecer tarefa fácil, mas
para quem não é um expert no assunto
pode dar muito trabalho. Um atributo
que vem ganhando cada vez mais a
atenção dos apreciadores da bebida
são as premiações conquistadas em
renomados concursos internacionais e
exibidas pelas vinícolas com adesivos
das medalhas nas garrafas. Num
mercado tão competitivo como este,
a estratégia vem dando certo. Com a
chancela da Organização Internacional
da Vinha e do Vinho (OIV) e da União
Internacional de Enólogos (UIOE), o
Brazil Wine Challenge chega à sua
nona edição, com o prestígio de ser
um dos mais importantes concursos
das Américas, ajudando a promover
vinhos e espumantes do mundo todo.
Vinícolas e importadoras têm
até o dia 30 de março para inscrever
suas amostras e disputar espaço
nesta que é a principal vitrine de
vinhos no Brasil. “Ter um vinho ou um
espumante premiado no Brazil Wine

Challenge é ter o reconhecimento
de especialistas de diversos países.
É associar sua marca aos melhores
rótulos avaliados no Concurso,
atraindo olhares de conhecedores e de
quem está ingressando neste universo
de sensações”, destaca o presidente
da Associação Brasileira de Enologia,
promotora do evento, enólogo Edegar
Scortegagna.
Austrália e Chile, além do Brasil,
saíram na frente. A intenção dos
organizadores é ultrapassar a marca
de 17 países, registrada na edição
passada, em 2016, reforçando ainda
mais a imagem do Concurso no mundo
inteiro. O sistema de avaliação do
Concurso é totalmente informatizado,
garantindo maior agilidade e segurança
na captação e tabulação dos dados.
Implantado ainda na edição de 2010,
apresenta excelente desempenho.
O Concurso acontece, de 4 a 7
de junho, em Bento Gonçalves, na
Serra Gaúcha. O júri será formado por
especialistas internacionais.
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Divulgação

REVISTA BRASILEIRA DE VITICULTURA E ENOLOGIA

Inscrições abertas para artigos inéditos até 6 de abril
Publicação chega à 10ª edição compartilhando conhecimento
Em nove edições, 108 artigos
cientíﬁcos
foram
publicados,
acumulando um acervo que vem sendo
compartilhado com proﬁssionais ligados
ao mundo do vinho. A edição de número
10 já começa a ser preparada pela ABE,
que, até o dia 6 de abril, estará recebendo
inscrições de trabalhos inéditos
nas áreas da Viticultura, Enologia,
Legislação, Mercado e Enoturismo.
Os trabalhos devem ser enviados
para o e-mail revista@enologia.org.br,
formatados de acordo com as normas
de publicação disponíveis no site www.
enologia.org.br.
A contribuição da publicação para o
setor é inegável. O presidente da ABE,
enólogo Edegar Scortegagna, explica que
a Revista tornou-se fonte de pesquisa e
atualização, preenchendo uma lacuna
existente no meio. “A Revista Brasileira
de Viticultura e Enologia passou a ser
referência e ganhou o respeito e a
conﬁança dos proﬁssionais que atuam
na cadeia produtiva da uva e do vinho.
Esta credibilidade foi conquistada a cada
edição, ao virar de cada página, diante
de trabalhos muito bem elaborados e
que trazem conteúdos relevantes para a
prática diária do enólogo”, destaca.
Atendendo
a
demandas
de
conhecimento, os temas trazem novas
visões em torno de assuntos atuais e
relevantes para o setor, priorizando o
ineditismo. Com periodicidade anual
e tiragem de 2,5 mil exemplares, a
publicação é tradicionalmente lançada
durante a Avaliação Nacional de Vinhos,
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este ano programada para o dia 29 de
setembro, sendo distribuída aos mais
de 900 participantes, além dos enólogos
associados à ABE, espalhados por
todo o Brasil. Universidades, Escolas
e Associações de Enólogos de outros
países, bem como Institutos de Pesquisa
e demais Instituições de Ensino, também
recebem a revista.
Única publicação técnica brasileira
que alimenta o setor, atraindo novos
pesquisadores e áreas estudadas,
a Revista Brasileira de Viticultura e
Enologia é orientada pelo editor-chefe
Dr. Alberto Miele. O PDF das edições
anteriores pode ser acessado no site
www.enologia.org.br.
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ENVASE BRASIL | EMBALA SUL

O grande encontro da tecnologia da
indústria de bebidas e alimentos
Há 20 anos, a indústria
de bebidas e alimentos
se encontra na Envase
Brasil em busca de novas
soluções. Ajudando
as
empresas a inovar e a
crescer, o evento passa a
sediar também a Embala
Sul - Feira Internacional de
Embalagens e Equipamentos
para Embalar, aproximando
e apresentando o que há de
mais moderno para o setor.
É o grande encontro de
negócios e tecnologia de toda
a cadeia produtiva, reunindo
expositores e visitantes de 12
países. A 13ª edição acontece, de 24 a 27
de abril, no Parque de Eventos de Bento
Gonçalves. Os organizadores esperam
receber mais de 10 mil visitantes.
Serão quatro dias para que empresas
fornecedoras,
players
setoriais,
entidades e proﬁssionais se relacionem
com seus públicos-alvo, conhecendo
as novidades e modernizando suas
operações. “A oportunidade é única e
se repete a cada dois anos. Reunimos
expositores que estarão apresentando
lançamentos e inovações capazes de
revolucionar processos, tornando as

Foto: Gustavo Bottega

empresas muito mais competitivas”,
destaca o presidente da Envase Brasil,
Vicente Puerta.
Soluções
em
equipamentos,
máquinas, produtos e serviços estarão
em exposição na Feira, que terá
uma ampla programação paralela
com painéis, workshops, rodadas e
conferências em torno de temas atuais
e relevantes. Gerada no ventre do setor
vinícola, no ﬁnal da década de 1990,
a Envase Brasil conquistou espaço no
calendário internacional, ampliando sua
atuação para segmentos como o de suco,

refrigerante, água mineral,
cachaça e destilados, cervejas
artesanais, bebidas lácteas,
entre outros. Acompanhando
o movimento da diversidade
produtiva, a edição de 2018
traz, entre suas novidades,
a incorporação do setor de
olivicultura (azeite de oliva)
ao evento.
Além
dos
eventos
tradicionalmente realizados,
paralelo à Feira estão
o
Encontro
Produtor,
Conferência de Segurança
de
Alimentos,
Envase
Experience
(Falando
de
Cerveja) e Envase Experience (Falando
de Vinho, Espumante e Suco). Também
acontecerão reuniões setoriais e de
entidades representativas.
Como participar
Empresas que desejam expor na
Feira ainda restam alguns espaços.
Contatos podem ser feitos pelo
queroexpor@newtrade.com.br.
Para
visitar a Feira e se inscrever nos eventos
paralelos os proﬁssionais do setor
devem entrar em contato pelo site www.
envasebrasil.com.br.

Wine South America quer alavancar
negócios para o setor vinícola
A primeira edição da Wine South
America - Feira Internacional do Vinho
- será realizada de 26 a 29 de setembro
de 2018, em Bento Gonçalves.
Idealizado para promover o consumo e a
comercialização dos produtos e serviços
da indústria vitivinícola brasileira e
latino-americana, o encontro tem foco
especíﬁco no fomento aos negócios.
Isso signiﬁca aproximar o vinho nacional
dos principais players mundiais do
segmento.
“A Wine South America nasce pela
necessidade da indústria brasileira
mostrar sua variedade de vinhos e
lançamentos, bem como do desejo de
expandir seus negócios para novos

mercados
consumidores”,
destaca
Alberto Piz, diretor da Milanez &
Milaneze, empresa promotora da Feira
e subsidiária da italiana Veronaﬁere.
Esse desaﬁo está sedimentado em três
pilares: força setorial das entidades
representativas da cadeia do vinho,
expertise da empresa italiana em
eventos de negócios e a cidade sede,
principal polo vitivinícola do Brasil.
A expectativa é reunir 10 mil
visitantes (importadores, distribuidores,
proﬁssionais da área, apreciadores,
pesquisadores e estudantes) e 250
expositores, entre empresas produtoras
de vinho, fabricantes de máquinas e
equipamentos, prestadoras de serviços

e fabricantes de acessórios para o
segmento. A Feira abre espaço, também,
para os produtores de café, de cachaças,
destilados e olivicultores.
Além da exposição de produtos
e serviços da indústria vitivinícola, a
Wine South América terá uma grade
de conteúdos voltada à valorização
da produção de vinhos e da formação
proﬁssional do setor, com degustações,
premiações, treinamentos e palestras
conduzidas por proﬁssionais que são
referência no mercado nacional e
internacional. Outro destaque serão
as rodadas de negócios e o Projeto
Imagem, em parceria com o Ibravin.
Informações: winesa.com.br

