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enólogo do ano 2018
Um encontro de taças que celebra o Dia do Enólogo e os 42 anos da ABE, além da distinção Enólogo do Ano.  Página 3

expectativa confirmada
26ª Avaliação Nacional de Vinhos atesta desempenho da Safra 2018, entre as três melhores que o Brasil 
já teve. A qualidade foi provada e atestada por 120 enólogos, que degustaram, às cegas, as 344 amostras 
inscritas por 49 vinícolas. As 16 amostras selecionadas entre as mais representativas foram degustadas 
por um público de cerca de mil apreciadores, durante a maior degustação de vinhos de uma safra do 
mundo, no dia 29 de setembro, no Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Páginas 4 e 5
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Wine South America brinda resultados
Segunda edição está confi rmada para setembro de 2019

A primeira edição da Wine South America, realizada de 
26 a 29 de setembro, em Bento Gonçalves, atraiu um público 
de 6 mil profi ssionais, vindos de 16 países e 25 estados 
brasileiros. Cerca de 250 marcas expositoras, entre elas 
100 vinícolas brasileiras, exibiram a qualidade de vinhos, 
espumantes e sucos num encontro que, também, oportunizou 
mais de 400 rodadas de negócios com o Projeto Comprador, 
além da troca de experiências e conhecimento acerca do 
mundo do vinho em 50 palestras e degustações orientadas.

“Estamos muito satisfeitos com o legado que a Wine South 
America começa a construir para o setor vinícola brasileiro. 
Trouxemos uma proposta de valorização da qualidade dos 
vinhos e espumantes brasileiros, bem como de promoção do 
potencial enoturístico dessa região. As vinícolas acreditaram 
na Feira, depositaram sua confi ança no projeto, trabalharam 
junto conosco para oferecer um encontro com alto padrão de 
excelência e o resultado apareceu. Acredito que essa primeira 
edição da Wine South America terá efeito multiplicador”, 
avalia Alberto Piz, diretor da Milanez & Milaneze, empresa 
promotora da Feira, e subsidiária do Grupo VeronaFiere.

O público qualifi cado da Feira foi destacado pelo Presidente 
da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Edegar Scortegagna. 

A ABE, juntamente com a Sartorius do 
Brasil, promove, no dia 30 de outubro, o 
Seminário ‘Sistema de Filtração na Indústria 
Vinícola’. O tema será apresentado por Jeferson 
Stamborowski, gerente de produto Tecnologias 
de Filtração, da Sartorius do Brasil. O encontro 
será realizado, no Auditório da Embrapa Uva e 
Vinho, a partir das 18h. As vagas são limitadas e 
as inscrições devem ser confi rmadas pelo e-mail 
abe.adriane@terra.com.br.

Pré fi ltração, estabilização microbiológica de 
vinhos por membrana fi ltrante e tratamento de 
ar e gases em processo são tópicos que integram 
o conteúdo programático. Com duração de 3 
horas, o Seminário tem o propósito de munir 
os associados da ABE de informações atuais e 
relevantes capazes de auxiliar na evolução da 
qualidade da produção nacional.

Foto: Jeferson Soldi

Edegar Scortegagna e Alberto Piz

A ABE reuniu jornalistas, sommeliers e compradores para duas Masterclass 
de Espumantes. As sessões, realizadas nos dias 4 e 25 de julho, na Casa 
Destemperados, em Porto Alegre, tiveram o propósito de promover a bebida, 
mostrando a diversidade do espumante brasileiro. Vinte rótulos de diversas 
regiões produtoras foram selecionados. Os espumantes escolhidos também 
foram premiados, no Concurso do Espumante Brasileiro e no 9º Brazil Wine 
Challenge, um dos mais importantes concursos internacionais das Américas.

Para ele, esses visitantes não trouxeram apenas possibilidades 
de negociação, mas também ampliaram a divulgação dos rótulos 
nacionais.

Masterclass de espumantes
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Sistema de fi ltração na 
indústria vinícola em pauta
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ENÓLOGOS
HOMENAGEADOS

2004 Antônio Czarnobay

2005 Gilberto Pedrucci

2006 Firmino Splendor

2007 Adriano Miolo

2008  Ismar Pasini

2009 Nauro José Morbini

2010 Lucindo Copat

2011 Daniel Dalla Valle

2012 Dirceu Scottá

2013 Juliano Daniel Perin

2014 Delto Garibaldi

2015 Christian Bernardi

2016 Flávio Zílio

2017 Carlos Abarzúa

Outubro é sempre muito aguardado pelos 
enólogos do Brasil. O mês marca o aniversário da 
ABE, criada em 22 de outubro de 1976, data que 
também festeja o Dia do Enólogo, uma conquista 
e reconhecimento à profi ssão no Brasil. Para 
brindar as comemorações, a entidade realiza, 
desde 2004, o Enólogo do Ano, uma distinção a 
quem se destaca pela sua atuação no setor. Este 
ano, o 15º enólogo entra para esta seleta galeria 
de grandes artistas do vinho. A votação encerra 
no dia 19 de outubro pelo link https://www.
enologia.org.br/enologo-do-ano/votacao/.  A 
divulgação e premiação acontecerão em jantar 
de confraternização, no dia 26 de outubro, a 
partir das 20h, no Centro Empresarial de Bento 
Gonçalves.

“Há anos este dia é sagrado para os enólogos 
brasileiros. É quando brindamos o trabalho de um 
ano, seja na videira, na vinícola ou na entidade. 
E celebramos tudo isso da forma que mais 
sabemos fazer: brindando com amigos e colegas 
de profi ssão. Escolher o Enólogo do Ano é nosso 
dever. E ser eleito pelos próprios enólogos amplia 
ainda mais a importância da distinção”, destaca o 
presidente da ABE, Edegar Scortegagna.

A divulgação do vencedor acontecerá 
durante o jantar em comemoração ao Dia do 
Enólogo e aos 42 anos da ABE. O enólogo mais 
votado será premiado com uma viagem técnica. A 
distinção tem o objetivo de enaltecer a trajetória 
do profi ssional que, durante sua trajetória, soube 
conduzir seu trabalho, não só qualifi cando o vinho, 
mas aportando ao mundo do vinho algo a mais.

Enólogo do Ano 2018 em votação
Associados da ABE vão escolher o 15º homenageado

Fotos: Conceitocom Brasil

Além de ter formação em Enologia e Viticultura, o indicado 
deve trabalhar em prol do profi ssional de Enologia, ter cinco anos 
de experiência no ramo, estar exercendo a atividade, ter atuação 
setorial, contemplar inovação tecnológica, ser associado da ABE, no 
mínimo há três anos, além de estar em dia com a tesouraria.

PERFIL DO HOMENAGEADO

Enólogo do Ano 2018 será conhecido em jantar no dia 26 de outubro
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Entre as três melhores
safras que o Brasil já teve

Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2018 mostra para o mundo a qualidade 
que impera em vinhos base espumante, brancos e tintos. As 16 amostras mais 

representativas foram degustadas por cerca de mil apreciadores da bebida

expectativa era grande, tanto para confi rmar a qualidade 
da Safra 2018, quanto para viver a maior degustação de 
vinhos de uma safra do mundo. Mas a espera valeu a pena 

e a melhor notícia foi compartilhada: a Safra 2018 está entre as três 
melhores já registradas, no Brasil, dividindo holofotes com as de 
2005 e 2012. A qualidade foi provada e atestada por 120 enólogos, 
que degustaram, às cegas, as 344 amostras inscritas por 49 vinícolas. 
As 16 amostras selecionadas entre as mais representativas foram 
degustadas por um público de cerca de mil apreciadores, durante a 
26ª Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2018, no dia 29 de setembro, 
no Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves.

“Esta Avaliação é muito especial. Estamos falando de uma safra 
histórica, uma safra que está entre as três melhores da história 
do Brasil. O tempo colaborou, a tecnologia nas vinícolas ajudou e 
a maturidade de nossos enólogos transformou a uva em vinho de 
altíssima qualidade. O reconhecimento foi unânime e hoje estamos 
compartilhando  com vocês  na representação de 16 amostras”,  brindou  o 
Presidente da ABE, enólogo Edegar Scortegagna.

Nos bastidores, 129 alunos de Viticultura e Enologia, realizaram 
o serviço do vinho, mais uma vez exemplar. Uma a uma, as amostras 
foram servidas e degustadas pelo público e pelos 16 comentaristas, 
ao mesmo tempo. Assim que cada amostra foi degustada, foi feito o 
comentário do vinho por um dos 16 comentaristas, que compartilhou 
suas impressões. Somente depois de degustar as 16 amostras, 
foi anunciado o resultado dos 30% e reveladas as 16 amostras 
selecionadas como as mais representativas da Safra 2018.

PAINEL DE
COMENTARISTAS

Carlos Abarzúa Enólogo do Ano 2017 | Brasil

Carlos Cabral de Mello Consultor de Vinhos | Brasil

Caroline Dani Biomédica | Brasil

Celso Masson Jornalista | Brasil

Christian Burgos Publisher | Brasil

Dirceu Vianna Jr.  Master of Wine | Inglaterra

Edsandro Arruda Sommelier | Brasil

Francine Dion  Diretora do Séléctions 
 Mondiales | Canadá

Johnny Mazzilli Jornalista | Brasil

Lúcia Bailetti  Enóloga | Itália

Nicholas Corfe Importador Go Brazil 
 | Reino Unido

Otávio Berwanger Médico Cardiologista | Brasil

Pablo Ugarte Diretor do Catador Awards 
 | Chile

Priscila Silva Esteves Professora | Brasil

Regina Vanderlinde Presidente da OIV | Brasil

Rodrigo Perez Nambrard Tonnellerie Seguin Moreau 
 | Chile

Foto: Jeferson Soldi
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Pela primeira vez na história 
da Avaliação Nacional de Vinhos, a 
Organização Internacional da Vinha e do 
Vinho (OIV), entidade máxima do mundo 
vitivinícola, com sede em Paris, esteve 
presente no evento com sua presidência. 
A brasileira Regina Vanderlinde, que 
assumiu a instituição, no início de julho, 
integrou o painel de comentaristas.

NOVE PAÍSES: Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, França, Itália, Reino 
Unido, Uruguai e Venezuela

DOZE ESTADOS: Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Minas Gerais, 
Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo, além do Distrito Federal

Desde 1993, a ABE homenageia 
pessoas que dedicam seu tempo, 
conhecimento e talento para a promoção 
e valorização do vinho brasileiro. Sempre, 
durante a Avaliação Nacional de Vinhos, 
este momento reserva muita emoção, 
numa iniciativa que reconhece, em público, 
o mérito dos indicados.

Este ano, a entidade entregou o Troféu 
Vitis Amigo do Vinho Brasileiro 2018 
para o empresário do turismo, Tarcísio 
Vasco Michelon, Diretor Superintendente 
da Rede de Hotéis Dall’Onder, idealizador 
dos Caminhos de Pedra, da Maria Fumaça, 
do Cicloturismo, do Instituto Tarcísio 
Michelon e do Parque de Esculturas 
Domadores de Pedra, entre inúmeros 
outros projetos. Presidente da Fenavinho 

Prestígio da OIV
Regina Vanderlinde

Representatividade de público Troféu Vitis: trajetória de dedicação à cultura 
do vinho foi determinante na escolha

Fotos: Jeferson Soldi

Presidente da ABE, Edegar Scortegagna (C), entregou a distinção Antônio Salvador e Tarcísio Michelon

por três edições e, durante anos, à frente 
da Fundaparque, tem forte relação com o 
desenvolvimento do enoturismo na Serra 
Gaúcha. Lidera o projeto de expansão da 
rede de hotéis com abertura de unidades 
em Caxias do Sul, Garibaldi e Bento 
Gonçalves.

E o Troféu Vitis Destaque Enológico 
2018 foi entregue ao Enólogo Antônio 
Salvador, Diretor da Vinícola Salvattore. 
Um dos fundadores da ABE, começou 
sua trajetória de Enólogo, na década de 
1970, tendo atuado em diversas vinícolas, 
antes de ter seu próprio negócio. Com um 
laboratório em casa, prestou assessoria 
para cerca de 40 vinícolas. Viveu 47 safras 
e, hoje, com a família, dirige sua própria 
vinícola.

A relação dos 30% 
classifi cados e das 16 
amostras selecionadas para 
degustação está disponível 
no site www.enologia.org.br

A relação dos 30% 
classifi cados e das 16 
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10ª edição chega 
trazendo 17 trabalhos 

inéditos. Enologia, 
Viticultura, Enoturismo 

e Gestão são os temas 
centrais das pesquisas

Viticultura e Enologia continuam sendo 
os temas com o maior número de trabalhos 
publicados na Revista Brasileira de Viticultura 
e Enologia, que chega ao número 10. Nesta 
edição, são oito artigos sobre Enologia e sete 
sobre Viticultura, além de um em Enoturismo 
e um em Gestão, totalizando 17 pesquisas 
inéditas. Com 176 páginas, a publicação foi 
apresentada, durante a Avaliação Nacional 
de Vinhos - Safra 2018, com a distribuição de 
exemplares para todos os participantes do 
evento realizado, no dia 29 de setembro, no 
Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Em 10 
edições, a Revista soma 125 trabalhos.

Repetindo o sucesso das edições 
anteriores, a Revista tem a coordenação 
do editor, Dr. Luciano Manfroi. “Estamos 
colocando nas mãos dos profi ssionais que 
atuam no setor um potente instrumento de 
pesquisa e de aprimoramento profi ssional, 
preenchendo uma lacuna existente no meio”, 
garante. A Revista se tornou referência e tem 
o respeito e a confi ança dos profi ssionais que 
atuam no setor vitivinícola. Esta credibilidade 
foi conquistada a cada edição, diante de 
trabalhos muito bem elaborados e que trazem 
conteúdos relevantes para a prática diária 
do enólogo. A publicação também é uma 
vitrine para pesquisadores ávidos por novas 
descobertas. Atendendo a demandas de 
conhecimento, os temas trazem novas visões 
em torno de assuntos atuais e relevantes para 
o setor, priorizando o ineditismo.

À frente do projeto está a ABE. “Chegamos 
até aqui, evoluindo a cada edição, assim 
como o vinho. E o conhecimento e a troca de 
informações nunca são demais, pelo contrário, 
contribuem para que nossa atuação seja cada 
vez melhor”, destaca o Presidente, Enólogo 
Edegar Scortegagna. Os dois mil exemplares 
também estão sendo distribuídos para 
enólogos associados da 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 receberão a 
Revista.

A Revista Brasileira de Viticultura e 
Enologia, orientada pelo editor-chefe Dr. 
Alberto Miele, 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.

 Dr. Alberto Miele (Editor-Chefe)

 Dr. Luciano Manfroi (Editor)

 Dr. Carlos Eugênio Daudt

 Dra. Cláudia A. Stefenon

 Dr. Celito Crivellaro Guerra

 Dr. Eduardo Giovannini

 Dr. Erasmo José Paioli Pires

 Dr. Jean Pierre Rosier

 Dr. Maurilo Monteiro Terra

 Dra. Regina Vanderlinde

 Dr. Sérgio Ruffo Roberto

 Dr. Vitor Manfroi

COMISSÃO
ORGANIZADORA
 Edegar Scortegagna

 Alberto Miele

 Luciano Manfroi

 André Peres Jr.

 Carlos Abarzúa

 Christian Bernardi

 Cláudia Stefenon

 Dario Crespi

 Juliano Perin

 Luciano Vian

 Samuel Cervi

COMITÊ
EDITORIAL
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Uma agenda de aprimoramento
Cursos, palestras e degustações temáticas movimentaram a agenda dos associados 

da ABE, nos últimos meses, com a realização de diversas ações de aprimoramento, em 
diversos temas relacionados à cadeia produtiva da uva e do vinho. A promoção atende à 

missão da entidade de seguir oportunizando qualifi cação aos seus associados.

Degustando
Gran Ouro

O mês de outubro iniciou 
com a palestra técnica com 
o Consultor Internacional 
Dominique Delteil, que 
falou sobre boas práticas de 
vinifi cação de vinhos base 
espumante, trabalho de 
tratamento de vinhos base, 
boas práticas de trabalho 
nos métodos Charmat e 
Champenoise e trabalho 
de tratamento no licor de 
expedição. O encontro, 
realizado, no dia 2 de outubro 
no Laboratório de Análise 
Sensorial da Embrapa Uva e 
Vinho, reuniu 30 associados.

O Diretor da ABE, Enólogo André 
Gasperin, conduziu a 98ª Degustação 
Temática, no dia 8 de agosto. Nove 
vinhos italianos (Asti Doce, Asti Seco, 
Moscato D’Asti e Espumantes Método 
Tradicional da DOCG Piemontesa 
- Alta Langa) foram degustados por 
associados da ABE, que tiveram a 
oportunidade de conhecer mais sobre 
esta procedência.

Benedetto Amoroso, 
Carlo Montanini, Ivan Roletti 
e Ben-hur Rigoni, da AEB 
Group, conduziram a palestra 
‘Biotecnologia Safra 2019’, 
realizada em parceria com a 
ABE. O encontro aconteceu, 
no dia 9 de outubro, no 
Dall’Onder Vittoria Hotel.

Foram 12 horas dedicadas à qualifi cação. Um grupo 
de 30 associados da ABE participou do Curso Wine 
Sensory - Gestão de Análise Sensorial e Panel Leader 
com a diretora do Centro Italiano di Analisi Sensoriale, 
Lucia Bailetti. Realizado nos dias 4, 5 e 6 de outubro, 
no Laboratório de Análise Sensorial da Embrapa Uva e 
Vinho, o Curso contou com o apoio do Instituto Brasileiro 
do Vinho e teve o objetivo de aprimorar os profi ssionais 
através da otimização dos recursos. Os participantes 
receberam certifi cado internacional emitido pelo CIAS 
Innovation, credenciado na Europa (Itália), através 
Decreto nº 128 / FSE_06, de 27.04.2010.

A 97ª Degustação Temática, 
organizada pela ABE, oportunizou 
aos participantes degustarem os oito 
rótulos de vinhos e espumantes que 
foram premiados com Medalha Gran 
Ouro, no 9º Brazil Wine Challenge. 
O encontro foi realizado, no dia 13 
de julho, no Laboratório de Análise 
Sensorial da Embrapa Uva e Vinho.

Vinhos DOCG
Asti e Alta Langa

Palestra com Dominique Delteil
Foto: Conceitocom Brasil

Curso Wine Sensory

Biotecnologia 
Safra 2019

Foto: Eliane Cerveira

Foto: Conceitocom Brasil




