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espírito da vitivinicultura coincide com a 

capacidade de desafi ar o conhecimento 

na busca por um caminho que nos permita 

sermos efi cientes na ascensão por novos e 

melhores resultados. Aprendemos, desde os 

primeiros dias de ensino, que, para o tema da 

uva e do vinho, a melhor resposta para muitas 

perguntas é: “cada safra é uma safra”. E neste 

ano não faltarão atributos para atestarmos esta 

afi rmação.

Nossos planos para a safra 2019 foram 

sustentados por novos protocolos de manejo 

e vinifi cação. Nossa capacidade de resiliência 

faz parte da força que move o setor rumo ao 

crescimento. E tudo isso, para mantermos a 

altíssima qualidade atingida em nossos produtos, 

inegociável justifi cativa que nos exige dedicação 

constante.

E o grupo de enólogos, que aceitou o 

convite para o novo biênio de trabalho à frente 

Daniel Salvador,
Presidente da ABE

Foto: Divulgação

Cada safra
é uma safra

da Diretoria da ABE, com orgulho e respeito, 

procurará exercer o papel de protagonista ao lado 

dos seus associados. Se para a vinha e o vinho não 

há receita para atingirmos o sucesso, uniremos a 

experiência com a intensidade em prol do coletivo 

como fórmula proativa de trabalho.

O ano está apenas começando e a safra é o 

primeiro e mais importante passo a ser dado. O 

segundo será entender a realidade de nossos 

associados. A participação de todos será possível 

através de uma pesquisa de estudo da entidade, 

onde todos associados poderão se manifestar 

individualmente, gerando a expectativa que 

norteará as atividades primordiais a serem 

desenvolvidas. Palestras, cursos, degustações e 

outros momentos importantes tomarão forma 

com foco no resultado da pesquisa.

Contem conosco, pois a Associação Brasileira 

de Enologia contará com a união e participação de 

todos.
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Degustando a Espanha
ABE organiza missão técnica que passará por vinícolas nas regiões de

Ribera del Duero, Rueda, Rioja, Cataluña, Penedès, Priorat e Tarragona

A primeira quinzena de junho será de muitas descobertas 
para um grupo de 26 enólogos brasileiros. Eles participarão 
de uma missão técnica pela Espanha, organizada pela 
ABE. As inscrições estão abertas e podem ser feitas com a 
entidade pelo telefone (54) 3452.6289. A viagem será de 1º 
a 15 de junho, passando pelas regiões de Ribera del Duero, 
Rueda, Rioja, Cataluña, Penedès e Tarragona, onde visitarão 
diversas vinícolas.

Exclusiva para associados da entidade, a missão tem 
o objetivo de proporcionar aos enólogos experiências 

A ABE abre a agenda de degustações temáticas com uma sessão 
voltada a vinhos brancos elaborados com a variedade Sauvignon 
Blanc. Rótulos do Brasil, Chile e Nova Zelândia foram selecionados 
para o encontro. 

Conduzida pelo Vice-Presidente da Associação, enólogo André 
Gasperin, a degustação está programada para o dia 20 de março, 
no Laboratório de Análise Sensorial da Embrapa Uva e Vinho, em 
Bento Gonçalves. O encontro é exclusivo para enólogos associados. 
As vagas são limitadas e as confi rmações podem ser feitas pelo 
telefone (54) 3452.6289, ou pelo e-mail abe.adriane@terra.com.br.

capazes de ampliar conhecimentos na área vitivinícola, 
aproximando-os de cases referenciais na Espanha. A 
programação contempla o contato direto com os produtores 
e o intercâmbio com enólogos espanhóis.

O pacote inclui passagem aérea Porto Alegre - Madri 
- Porto Alegre, hospedagem, traslados, ônibus com guia, 
visitas técnicas, maleteiros e assistência no aeroporto. O 
investimento é de 3.558 euros e pode ser pago em até 10 
vezes. A confi rmação da vaga se dá no pagamento do valor 
da entrada.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Sauvignon Blanc na taça
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G5 é criado em Bento

O Brasil quer ampliar a presença de seus vinhos e espumantes no Reino 
Unido, que, em 2018, chegou a 82.334 litros. A principal porta de entrada é 
o International Wine Chalenge (IWC), um dos mais respeitados Concursos 
de degustação às cegas do mundo, realizado, em Londres, há 33 anos. 
Buscando uma maior assertividade em relação ao vinho que se encaixa no 
perfi l deste mercado, 143 amostras de seis estados (BA, MG, PR, RS, SC e 
SP) foram analisadas pelo curador do concurso Thiago Mendes.

As degustações ganharam todo suporte da ABE na logística. A 
curadoria gratuita não é garantia de medalha, mas tem a fi nalidade de 
apontar quais produtos têm maior probabilidade de alcançar bom ou 
muito bom desempenho no  Concurso. O feedback de cada amostra 
degustada foi apresentado às vinícolas, no início de fevereiro. A partir 
destas informações, cada vinícola optou por enviar, ou não, amostras ao 
IWC. A ação contou com o apoio do Ibravin.

Nos últimos anos, o número de premiações conquistadas pelos vinhos 
e espumantes brasileiros, neste Concurso, só aumenta, o que tem ajudado 
a ampliar a presença dos rótulos no Reino Unido, que é o segundo principal 
importador, com um consumo per capita de 23,8 litros/ano. Em 2015, foram 
16 medalhas. Este número subiu para 40, no ano passado, um aumento de 
150% em três anos.

Entrada da Bolívia foi aprovada em encontro que reuniu
enólogos da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, na sede da ABE

A ideia de trabalhar em bloco 
em torno de objetivos comuns uniu, 
em 2012, Associações Nacionais de 
Enólogos da Argentina, Brasil, Chile e 
Uruguai. Durante esses seis anos, o G4 
cumpriu agenda de forma itinerante 
nos quatro países.  O grupo foi criado 
com o propósito de representar 
de forma integrada as Associações 
Nacionais de Enólogos dos países 
que fazem parte do movimento, 
assegurando aos enólogos plenas e 
ideais condições de atuação, fazendo 
oposição ao uso inadequado e abusivo 
da profi ssão, segundo normas da 
Organização Internacional da Vinha 
e do Vinho (OIV). Também faz parte 
dos objetivos manter a coesão, a 
solidariedade e o intercâmbio entre 
colegas de profi ssão e, deles, com as 
Associações, para que possam atuar 
no exercício das leis da unifi cação 

das práticas enológicas legais, dos 
métodos de análise físicos, químicos, 
microbiológicos e sensoriais. 

No último encontro, realizado no 
dia 2 de fevereiro, na sede da ABE, 
em Bento Gonçalves, foi aprovada a 
entrada da Bolívia, formando o G5. 
A reunião foi pautada por diversos 
assuntos, mas o grande destaque fi cou 
em torno   da  possibilidade de retomada 
do Congresso Latinoamericano de 
Viticultura e Enologia, que teve sua 
última edição, em 2015, no Brasil. 
O Peru já manifestou interesse em 
sediar o evento.

Segundo o Presidente da 
ABE, enólogo Daniel Salvador, a 
confi rmação do Congresso no Peru 
desencadeará outra importante 
ação do G5. “Estaremos pleiteando a 
realização de uma reunião da União 
Internacional de Enólogos (UIOE), 

durante o evento, atraindo olhares da 
enologia mundial para a América do 
Sul”, destaca.

O programa de atividades para 
2019, o calendário internacional e a 
realização de concursos internacionais 
de degustação foram discutidos no 
encontro, que também designou que 
o coordenador do grupo continue 
sendo Eugenio Lira, presidente da 
Associação dos Enólogos do Chile.

Do Brasil, participaram do 
encontro o presidente da ABE, Daniel 
Salvador, e os ex-presidentes Carlos 
Abarzúa, Edegar Scortegagna e 
Juliano Perin. Do Uruguai, Fernando 
Pettenuzzo e José Lez. A Argentina 
participou da reunião via Skype, 
assim como o Peru, que já manifestou 
interesse em integrar o grupo, que 
voltará a se encontrar, no mês de 
agosto, em La Paz.

Thiago Mendes é embaixador do Concurso no Brasil

Foto: Conceito.com

De olho no Reino Unido
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Artigos inéditos devem ser 
enviados até 5 de abril

REVISTA BRASILEIRA DE VITICULTURA E ENOLOGIA

Revista Brasileira de Viticultura e Enologia chega à sua 
11ª edição. Artigos inéditos devem ser enviados até o 

dia 5 de abril pelo e-mail revista@enologia.org.br. Podem 
ser inscritos trabalhos nas áreas da Enologia, Viticultura, 
Enoturismo e Gestão. As normas de publicação estão 
disponíveis no site www.enologia.org.br.

A publicação, que será apresentada durante a Avaliação 
Nacional de Vinhos – Safra 2019, no dia 28 de setembro, já 
está sendo organizada. Nesses 10 anos de publicações, 125 
trabalhos originais ampliaram o horizonte de profi ssionais 
da cadeia produtiva da uva e do vinho, aproximando-os de 
temas atuais e relevantes que contribuem para a qualifi cação 
da prática vitivinícola.

O projeto foi lançado, em 2008, pela Associação 
Brasileira de Enologia (ABE), com o propósito de promover 
a aproximação de seus associados de estudos recentes 
capazes de auxiliar na atualização dos profi ssionais ligados à 
cadeia produtiva da uva e do vinho. Preenchendo uma lacuna 
existente no meio, a contribuição da publicação para o setor 
é inegável. O Presidente da ABE, Enólogo Daniel Salvador, 
que acaba de assumir a entidade para o biênio 2019-2020, 

ABE trabalha na 11ª edição da única publicação
técnico-científi ca do setor no país

tem o compromisso de não apenas dar continuidade à 
proposta como também impulsionar a ideia, atraindo novos 
olhares. “A qualifi cação dos enólogos sempre será nossa 
prioridade, aproximando os profi ssionais de experiências 
em torno do universo do vinho”, destaca.

A Revista tornou-se fonte de pesquisa, passando a ser 
referência entre os profi ssionais, graças à qualidade de 
artigos muito bem elaborados e que trazem conteúdos 
relevantes para a prática do enólogo. Atendendo a 
demandas de conhecimento, os temas trazem novas visões 
em torno de assuntos atuais, priorizando o ineditismo. 
Com periodicidade anual e tiragem de 2,5 mil exemplares, a 
Revista é distribuída entre o público da Avaliação Nacional 
de Vinhos e associados da ABE. Universidades, Escolas 
e Associações de Enólogos de outros países, bem como 
Institutos de Pesquisa e demais Instituições de Ensino, 
também recebem a Revista.

A Revista Brasileira de Viticultura e Enologia é orientada 
pelo editor-chefe Dr. Alberto Miele e pelo editor Dr. Luciano 
Manfroi. O PDF das edições anteriores pode ser acessado 
no site www.enologia.org.br.




