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As taças voltam a
brindar em Bento

Página 4

Degustação

É HORA DAS
VINÍCOLAS

Empresas têm até 24 de junho para 
inscrever amostras na Avaliação 
Nacional de Vinhos Safra 2019.
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Safra 2019

Fenavinho e Encontro Nacional de Confrarias 
do Vinho celebram o vinho brasileiro

100ª
Terroir brasileiro em uma
sessão histórica. Página 2
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Degustando a

Seis vinhos tintos de safras históricas - 1953, 1999, 2002, 
2005, 2008 e 2012 - foram degustados por 50 enólogos, 
durante a 100ª Degustação Temática, realizada pela ABE. Num 
encontro memorável, a entidade valorizou a produção nacional, 
reunindo exemplares icônicos para celebrar a degustação 
de número 100. A sessão aconteceu, no dia 16 de maio, no 
Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves.

A experiência permitiu aos ‘artistas do vinho’ avaliar 
a evolução e potencialidades de cada vinho brasileiro. A 
degustação também se diferenciou por reunir rótulos que 
mostram o potencial de envelhecimento do vinho brasileiro. 

Este trabalho de aproximar os enólogos a vinhos e 
espumantes de diferentes procedências iniciou em 2002, 
quando a ABE passou a realizar as degustações temáticas.

A primeira quinzena 
de junho foi de muitas 
descobertas para um 
grupo de 26 enólogos 
brasileiros. Eles 
participaram de uma 
missão técnica pela 
Espanha, organizada 
pela ABE. A viagem 
contemplou as regiões 
de Ribera del Duero, 
Rueda, Rioja, Cataluña, 
Penedès e Tarragona, 
onde visitaram diversas 
vinícolas.

Quando o enólogo 
Firmino Splendor, fundador 
e primeiro presidente da 
ABE, decidiu escrever o 
livro ‘A Epopeia da Uva 
Isabel no Rio Grande do 
Sul’, há cinco anos, não 
imaginava o quanto esta 
pesquisa se tornaria útil e de 
conteúdo relevante para o 
setor vitivinícola brasileiro. 
Primeira publicação no 
Brasil sobre o assunto, a obra 
foi lançada, no dia 3 de abril, 
na Embrapa Uva e Vinho, em 
evento que reuniu a cadeia 
produtiva da uva e do vinho, 
enólogos, pesquisadores, 
estudantes de enologia, sommeliers e imprensa.

Em quase 400 páginas, Splendor leva o leitor a viajar 
por fatos históricos que mostram o quanto a uva Isabel 
contribuiu para que o setor chegasse ao estágio atual. 
São 500 exemplares de uma obra de relevância histórica 
e cultural. O livro está à venda nas livrarias de Bento 
Gonçalves: Papparazzi - L’América Shopping e Aquarela, na 
Av. Planalto, 1.115. Splendor foi um dos alunos formados na 
primeira turma do curso Técnico de Enologia, em 1962.

Foto: Divulgação ABE

A DEGUSTAÇÃO DE NÚMERO 100

Uva Isabel em livroª100
DEGUSTAÇÃO

TEMÁTICA
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O vinho brasileiro em avaliação
Vinícolas de todo o Brasil podem inscrever amostras na 

27ª Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2019, até o dia 24 de junho

nica no mundo, a Avaliação 
Nacional de Vinhos abre 
inscrições para analisar mais uma 

safra. Vinícolas de todo o Brasil podem 
inscrever suas amostras, até o dia 24 de 
junho, participando da maior degustação 
de vinhos de uma safra do planeta, que 
vem sendo realizada pela Associação 
Brasileira de Enologia (ABE) há 27 anos. 
O regulamento está disponível no site 
da entidade e as inscrições podem ser 
feitas pelo https://www.enologia.org.br/
area-restrita/login/.

Esta é a primeira etapa da 27ª 
Avaliação Nacional de Vinhos, que 
deverá reunir centenas de amostras de 
diferentes regiões produtoras do país, 
mostrando a expressão da diversidade 
nacional em cinco categorias: brancos 
finos secos não aromáticos, brancos 
finos secos aromáticos, tintos finos 
secos, tintos finos secos jovens e vinho 
base para espumante. Somente são 
aceitos vinhos de variedades vitis 
viníferas 100% varietais, pertencentes a 
um lote representativo de pelo menos 4 
mil litros.

Foto: Jeferson Soldi

Atenta às mudanças do setor e com 
o objetivo de cada vez mais contar com 
a representatividade vinícola brasileira, 
a Avaliação abre, nesta edição, a 
inscrição de amostras para pequenos 
produtores, com produção total de até 
50 mil quilos de uva, e que tenham um 
lote representativo de pelo menos 3 mil 
litros. Outra importante modificação 
é que, além de vinícolas devidamente 
registradas no MAPA, também poderão 
inscrever amostras produtores de uvas 
que têm sua produção vinificada por 
terceiros, com posterior retorno do 
vinho pronto para o mesmo.

Encerradas as inscrições, o 
próximo passo é a coleta das amostras 
diretamente nas vinícolas, com previsão 
para iniciar em 16 de julho. De posse 
das amostras, a ABE lidera um amplo 
trabalho de análise sensorial às cegas, 
durante o mês de agosto, reunindo mais 
de 100 enólogos de todo o Brasil.

Todo o processo segue normas 
internacionais e o resultado é 
compartilhado no grande momento 
do vinho brasileiro, que este ano será 

realizado, no dia 28 de setembro, no 
Pavilhão E do Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. 
É quando cerca de mil apreciadores 
conhecem os vinhos 30% mais 
representativos da Safra 2019, além de 
degustar 16 amostras selecionadas para 
este grande encontro de celebração 
do vinho brasileiro. As inscrições para 
o público abrirão somente no dia 4 de 
setembro.

“Nossa bandeira é o vinho brasileiro. 
Acima de qualquer marca, a Avaliação 
Nacional de Vinhos promove o vinho, 
sua gente e sua cultura. Fazemos 
isso desde 1993 e, nesses 27 anos, 
degustamos um período de evolução da 
qualidade da produção nacional, mérito 
que exibimos e somos reconhecidos no 
mundo inteiro”, destaca o presidente 
da Associação Brasileira de Enologia, 
Daniel Salvador. O enólogo comenta, 
ainda, que organizar um evento único, 
tão representativo e legítimo como 
a Avaliação, é também prestar uma 
homenagem a cada viticultor, cada 
enólogo, cada vinicultor.
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As taças voltam a brindar em Bento
2º Encontro Nacional de Confrarias do Vinho será no dia 6 de julho

O vinho é um produto cultural, cheio de histórias e 
carregado de valores que estão muito além da taça. Seu 
universo nasce na terra, se transforma e evolui com a mão 
do homem, e com ele encontra o prazer a cada gole. Tirar 
a rolha, encher a taça, brindar e dar o primeiro gole é 
um ritual milenar que continua aproximando as pessoas, 
fazendo amigos. Esta é a proposta do 2º Encontro Nacional 
de Confrarias do Vinho, que acontece, no dia 6 de julho, em 
Bento Gonçalves, numa promoção do Bento Convention 
Bureau (BCB). Um assemblage de atrações formam a 
programação que contempla conhecimento, degustação e 
confraternização, com Mário Geisse falando sobre Terroir, 
e Ícones da Miolo no Brasil, com Adriano Miolo e Miguel 
Almeida. Após, acontece a abertura das ilhas gastronômicas 
e degustação de mais de 60 rótulos de vinhos e espumantes 
nacionais e internacionais. 

Os ingressos, já no segundo lote, podem ser adquiridos 
pelo valor de R$ 230, pelo link www.encontrodeconfrarias.
eventize.com.br.

Aprovado! Esse foi o resultado 
da estreia do Pint of Science, na 
Capital Brasileira do Vinho. De 20 
a 22 de maio, cientistas falaram 
de forma descomplicada sobre 
diferentes assuntos em bares da 
cidade. 

O evento atraiu cerca de 400 
pessoas, de todas as faixas etárias, 
que já se programaram para a edição 
de 2020, que acontecerá, de 11 a 13 
de maio, em todo o mundo. Durante 
as três noites, Rodrigo Monteiro e 
Fábio Ribeiro, analistas da Embrapa 
Uva e Vinho, foram os anfitriões. 
O músico Antônio Lugon, que veio 
diretamente de Lages (SC) como 
convidado especial, participou das 
brincadeiras, além de tocar e cantar 
sucessos que fizeram a diferença.

O Pint of Science em Bento foi 
promovido pela Embrapa Uva e 
Vinho e pelo Instituto Federal do 
Rio Grande do Sul (Campus Bento 
Gonçalves). Entre os palestrantes, 
Henrique Pessoa dos Santos, 
Leonardo Cury, Rodrigo Câmara 
Monteiro, Bruna Agustini, Aline 
Nondillo, Jorge Tonietto e Mauro 
Zanus.

Foto: Divulgação

A Fenavinho está de volta
O vinho brasileiro estará em evidência, durante a Festa Nacional de Vinho - 

Fenavinho, que acontece paralela à ExpoBento, de 13 a 23 de junho, no Parque de 
Eventos de Bento Gonçalves. Responsável por projetar Bento Gonçalves em todo 
o país, ainda em 1967, a Festa está intimamente ligada à história do município.

A tradicional festa italiana terá atrações como shows de artistas locais, 
apresentações teatrais, exposição de produtos da agroindústria e artesanato, 
gincana colonial, desfile de carros alegóricos e a típica gastronomia. O Vinho 
Encanado, uma das atrações mais emblemáticas do evento, ganhou a Via Del 
Vino e uma casa que recebeu o nome de Moysés Luiz Michelon (in memoriam), 
em homenagem ao primeiro presidente da festa. A Imperatriz do Vinho, Bárbara 
Bortolini, e as Damas de Honra, Ana Paula Pastorello e Sandi Maria Corso, formam 
a Corte da Fenavinho 2019. A realização é do CIC-BG.

Foto: Divulgação

Pint of Science
conquista Bento
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11ª edição recebe 24 artigos inéditos
REVISTA BRASILEIRA DE VITICULTURA E ENOLOGIA

Recorde histórico demonstra a consolidação
da única publicação técnico-científica do Brasil

Em sua 11ª edição, a Revista Brasileira de Viticultura e 
Enologia, publicada pela ABE desde 2009, bate recorde no 
número de artigos inscritos. São 24 trabalhos  nas áreas de 
Enologia, Viticultura, Enoturismo e Gestão. Nunca antes na 
história da revista este número foi alcançado numa única 
edição. Agora, o comitê editorial trabalha na avaliação e 
seleção dos artigos.

Única no Brasil, a publicação técnico-científica não apenas 
preenche uma lacuna existente no setor como também 
promove a pesquisa, oportunizando aos profissionais da 
cadeia produtiva da uva e do vinho o acesso a novos estudos. 
A edição será apresentada na Avaliação Nacional de Vinhos - 
Safra 2019, no dia 28 de setembro.

Fonte de pesquisa, a revista passou a ser referência 
entre profissionais do Brasil e do exterior, devido a qualidade 
dos artigos 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.

O projeto foi lançado em 2009 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 profissionais ligados 
à cadeia produtiva da uva e do vinho. A contribuição da 
publicação para o setor é inegável. 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 Luciano 
Manfroi. O PDF das edições anteriores pode ser acessado no 
site https://www.enologia.org.br/revista/downloads/1.

Foto: Jeferson Soldi

A cadeia produtiva da uva e do vinho tem encontro marcado, de 26 a 30 
de novembro, na cidade de Ica, no Peru. É o 16º Congresso Latinoamericano 
de Viticultura e Enologia. O evento ocorre a cada dois anos com o objetivo de 
compartilhar conhecimentos sobre inovação, integração e colaboração entre 
técnicos, profissionais, pesquisadores, estudantes, produtores e líderes em 
torno de temas de grande relevância para a indústria de vinhos.

Esta edição conta com a colaboração das Associações Enológicas da 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Uruguai. Interessados poderão tratar com 
a ABE, que estará centralizando o pagamento das inscrições, além de ser um 
facilitador para a formação de um grupo de associados. Mais informações pelo 
www.clavecongres.com.

Peru sedia Congresso em novembro
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