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Degustando Prosecco

Foto: Jeferson Soldi

Em 11 anos, a ABE publicou 137 artigos inéditos, 
contribuindo para a qualificação da cadeia produtiva da 
uva e do vinho. Foram 11 edições da Revista Brasileira de 
Viticultura e Enologia, única publicação técnico-científica 
do Brasil no setor. A Comissão Organizadora e Editorial, 
formada por pesquisadores e enólogos, já trabalha na 
12ª edição, que será apresentada durante a Avaliação 
Nacional de Vinhos - Safra 2020, no dia 26 de setembro, 
em Bento Gonçalves. Os trabalhos podem ser enviados 
pelo e-mail revista@enologia.org.br, até o dia 10 de abril. 
As normas de publicação estão disponíveis no site https://
www.enologia.org.br/revista/normas/.

Fonte de pesquisa, a revista passou a ser referência 
no Brasil e no exterior. Os temas trazem novas visões 
em torno de assuntos atuais, priorizando o ineditismo. 
Com periodicidade anual e tiragem de 2 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. O PDF das edições anteriores 
pode ser acessado no site https://www.enologia.org.br/
revista/downloads/1.

O diretor de Degustação da ABE, enólogo Michel 
Zignani, vai conduzir a 105ª Degustação Temática 
focada em Prosecco. Serão oito rótulos entre 
nacionais e importados. O encontro será, no dia 3 de 
abril, no Laboratório de Análise Sensorial da Embrapa 
Uva e Vinho. As vagas são limitadas e podem ser 
confirmadas pelo e-mail abe.adriane@terra.com.br.

Trabalhos sobre Enologia, 
Viticultura, Enoturismo e Gestão 

podem ser inscritos até 10 de abril

Inscrições em andamento
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Inscrições para o 10º Brazil Wine
Challenge encerram dia 20 de março

ABE quer superar as 611 amostras de 2018 e 
ampliar representatividade para mais de 18 países

Fotos: Jeferson Soldi

Vinícolas do mundo todo já estão 
inscrevendo amostras de vinhos 
e espumantes no 10º Brazil Wine 
Challenge, que será realizado de 2 
a 5 de junho, em Bento Gonçalves, 
na Serra Gaúcha. Promovido pela 
ABE, o Concurso Internacional de 
Vinhos é único no Brasil credenciado 
pela Organização Internacional da 
Vinha e do Vinho (OIV) e pela União 
Internacional de Enólogos (UIOE). 
Inscrições podem ser feitas pelo 
site www.brazilwinechallenge.com.
br, onde também está disponível o 
regulamento completo. A data limite 
para as inscrições online é dia 20 de 

março, sendo que o recebimento das 
amostras encerra no dia 10 de abril.

“O Brazil Wine Challenge é a 
principal e maior vitrine de vinhos 
do país, uma efetiva ferramenta para 
a cultura do vinho. Se por um lado 
as vinícolas brasileiras apostam nas 
relações com um júri internacional 
capaz de propagar a qualidade dos 
rótulos nacionais, por outro lado as 
marcas de outros países se arriscam 
num país que é jovem no setor, 
mas já dá indícios de um mercado 
promissor”, destaca o presidente 
da ABE, Daniel Salvador. A cada 
três amostras inscritas, a quarta é 

gratuita. Para cada vinho inscrito é 
necessário enviar quatro garrafas 
rotuladas, laudo analítico assinado 
e cópia da ficha de inscrição online. 
Mais informações podem ser obtidas 
pelos e-mails enologia@terra.com.br 
e info@brazilwinechallenge.com.br.

Integrando a programação 
paralela da Fenavinho 2020 - Festa 
Nacional do Vinho, o 10º Brazil 
Wine Challenge deverá reunir mais 
de 40 jurados internacionais, entre 
enólogos e jornalistas especializados. 
A expectativa da ABE é superar as 
611 amostras de 18 países da edição 
anterior.



4

“Estamos diante da safra das 
safras”. Emocionado com o que viu 
nesta colheita da uva, o presidente 
da Associação Brasileira de Enologia 
(ABE), Daniel Salvador, comemora 
o resultado de um ano de trabalho 
junto ao vinhedo. Segundo ele, 
o comportamento climático e as 
condições técnicas atuais foram 
determinantes para considerar esta 
safra a melhor de todos os tempos. 
A avaliação chega de todas as partes, 
a partir da troca de informações 
entre enólogos que atuam nas mais 
diversas regiões produtoras do 
Brasil.

“Esta vindima foi bela, uma 
escultura, um monumento que a 
natureza nos deu. Deste momento 
em diante é conosco”, declara o 
presidente. “Estamos tendo a 
oportunidade de colocar em prática 
tudo o que aprendemos na escola 
e com a experiência adquirida. É 
um misto de alegria e satisfação 
que emociona. Não se faz um vinho 
sozinho. E este ano, a mãe natureza 
fez a sua parte de forma esplêndida. 
Agora, nós, enólogos, precisamos 
ter a sensibilidade e o conhecimento 
suficientes para gerar o melhor vinho 

Para enólogos, 2020 é a

safra das safras
Qualidade surpreende profissionais

em todas as regiões do Brasil

com equilíbrio, sintonia”, destaca.
O presidente chama a atenção 

para a possibilidade de conhecer 
um patamar de vinhos que serão 
descobertos em breve. Nunca o Brasil, 
tanto vinícolas, quanto enólogos, 
esteve tão preparado tecnicamente, 
com profundo conhecimento, precisão 
na Viticultura e Enologia, para receber 
e processar uma matéria prima de 
tamanha qualidade. “Os primeiros 
resultados são surpreendentes. Esta 
safra veio para coroar todo esforço 
empenhado em anos de trabalho 
e pesquisa. Não há cidade, região 
ou estado, que ousa falar mal desta 
safra. Os elogios vêm de todas as 
partes, de todos com quem conversei”, 
complementa.

Todo vinho tem uma longa 
caminhada. E com esta performance, 
certamente novos vinhos surgirão, 
com novas propostas, novos estilos, 
novas descobertas. “Chega a ser 
cinematográfico. Peguei um cacho 
de Merlot na mão e me emocionei. 
Só pensei em dizer Obrigado à mãe 
natureza. Me senti forte, realizado e 
inspirado para transformar esta uva 
no melhor vinho que já fiz na vida”, 
conclui.

Fotos: Divulgação
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Proposta do parlamentar Luiz Marenco teve
aprovação unânime, em sessão realizada no dia

3 de março, na Assembleia Legislativa do RS

Se 22 de outubro já era 
representativo para o mundo do 
vinho no Brasil por ser a data de 
fundação da Associação Brasileira 
de Enologia (ABE), agora o dia ganha 
mais um motivo para que todos 
os brindes sejam regados a vinho 
brasileiro. O Dia Estadual do Enólogo 
passará a ser comemorado ainda 
em 2020. A proposta do Deputado 
Estadual Luiz Marenco foi aprovada 
por unanimidade, na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, em 
sessão ordinária, no dia 3 de março.

Participaram da sessão, presidida 
pelo parlamentar Ernani Polo, 45 
Deputados Estaduais e todos votaram 
a favor. A aprovação resultou no 
Projeto de Lei 307/2019, que institui 
o Dia Estadual do Enólogo, no âmbito 
do estado do Rio Grande do Sul, 
anualmente, no dia 22 de outubro.

Luiz Marenco visitou a sede da 
ABE, no dia 27 de maio de 2019, 
quando foi recebido pela Diretoria 
da entidade. Na oportunidade, 
manifestou seu desejo de propor o Dia 
Estadual do Enólogo. A data sugerida 

Luiz Marenco (C) com o vice da ABE, André Gasperin, e o presidente Daniel Salvador

ABE comemora instituição do
Dia Estadual do Enólogo no RS

foi 22 de outubro, que, além de 
aniversário da ABE, também coincide 
com a fundação da então Escola 
Agrotécnica Federal, hoje Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul - Campus 
BG, onde foi criado o primeiro curso 
de Enologia do Brasil.

Para a ABE, a oficialização da data 
chega em forma de reconhecimento 
ao trabalho realizado por cada 
enólogo brasileiro que, ao longo dos 
anos, vem posicionando o Brasil no 
cenário mundial da vitivinicultura, 
devido à evolução da qualidade da 
produção nacional. “Parece muito 
simples a oficialização de uma data 
ou titulação fixa à comemoração de 
um marco, mas para nós, enólogos 
brasileiros, é de extrema importância 
diante do que o setor da uva e do vinho 
passa diariamente, pela constante 
procura de espaço e reconhecimento 
da profissão, sua valorização para a 
cultura e economia de um setor como 
um todo. Certamente, uma notícia 
para coroar uma das melhores safras 
de todos os tempos”, comemora o 
presidente da ABE, Daniel Salvador.

Foto: Conceitocom Brasil
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Mais de 100 vinícolas, nacionais e internacionais, 
já estão confirmadas para a Wine South America, que 
acontece de 23 a 25 de setembro, das 14h às 21h. 
Produtores da Argentina, Chile, Uruguai, Portugal, Itália, 
Espanha e França figuram entre as presenças garantidas. 
A novidade do ano é a Nova Zelândia.
www.winesa.com.br

Feiras na terra do vinho
Capital Brasileira do Vinho sediará eventos de promoção do setor

mundo vitivinícola encontra em Bento Gonçalves o local ideal para a propagação da cultura 
do vinho. Consumidores, enólogos, enófilos e sommeliers têm numa grade de feiras e festa 
uma ampla programação, que contempla toda cadeia produtiva da uva e do vinho. São 
palestras, cursos, lançamentos, exposições, painéis, rodada de negócios e degustações 
aliadas à enogastronomia e atrações culturais. Tudo isso poderá ser conferida em três 
grandes eventos: Envase Brasil, Fenavinho e Wine South America.

Abrindo o calendário de 2020, a Envase 
Brasil chega à sua 14ª edição como uma feira 
completa, criada para facilitar a geração 
de novos negócios entre os principais 
fornecedores de tecnologia, produtos e 
serviços no setor de envase latino-americano. 
A Feira acontece, de 31 de março a 3 de abril, 
das 14h às 21h, no Parque de Eventos de Bento 
Gonçalves.
www.envasebrasil.com.br

Envase Brasil

A 17ª Festa Nacional do Vinho traz o Vinho Encanado 
como um dos principais atrativos do evento. Em três finais 
de semana (16, 17, 23, 24, 30 e 31 de maio), comunidade 
e turistas poderão reviver a atração na Via Del Vino, no 
Centro da cidade. Nos dias 17 e 31, também acontecerá 
o Desfile de Carros Alegóricos, mobilizando a cidade 
em torno de sua maior festa. Já de 5 a 14 de junho, a 
Fenavinho acontece paralela à ExpoBento, no Parque de 
Eventos de Bento Gonçalves. Vinícolas, enogastronomia 
e apresentações culturais estarão reunidas na Vila Típica.
www.expobento.com.br/fenavinho

Fenavinho

Wine South America

Fotos: Divulgação
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Três dias de visitas técnicas e 
degustações em vinícolas de Bagé, 
Dom Pedrito e Santana do Livramento, 
além de empresas de azeite de 
oliva e experiências gastronômicas, 
integram a programação da Viagem 
Técnica para a Campanha Gaúcha, 
organizada pela Associação Brasileira 
de Enologia (ABE), de 26 a 29 de 
março.

VIAGEM TÉCNICA

Vinhos, azeite de oliva e gastronomia campeira estão na 
programação da Viagem Técnica para a Campanha Gaúcha

Foto: Silvia Tonon

A agenda inclui as vinícolas 
Seival, Batalha, Peruzzo, Guatambu, 
Cordilheira de Santana e Almadén, 
além da Terra Pampa Azeites e Casa 
Albornoz. A iniciativa tem o objetivo 
de oportunizar aos profissionais 
que atuam na cadeia produtiva da 
uva e do vinho conhecer na fonte os 
diferenciais da região, especialmente 
em relação ao cultivo da uva e 

elaboração de vinhos e espumantes.
“A Campanha Gaúcha tem se 

firmado como uma das importantes 
regiões produtoras de vinho brasileiro 
e muitos profissionais não conhecem 
esta realidade. Nós, da ABE, temos o 
dever de oportunizar esta experiência, 
que vai gerar muita troca entre os 
enólogos”, destaca o presidente Daniel 
Salvador.

A Via Del Vino, em Bento Gonçalves, foi sede, no dia 
1º de março, do 1º Festival Municipal do Suco de Uva, 
reunindo produtores, entidades do setor e artesãos. A 
comunidade teve a oportunidade de apreciar a bebida 
e ficar por dentro de seus benefícios para a saúde. Na 
ocasião, o deputado Federal Afonso Hamm, que preside a 
Frente Parlamentar da Uva e do Vinho, esteve no evento, 
divulgando um abaixo-assinado para aprovar a lei do suco 
de uva em nível nacional. De toda uva cultivada na cidade, 
57% é destinada à elaboração de suco de uva.

Entre as atrações, destaque para apresentações 
musicais, vinícolas, agroindústrias, espetáculos, teatro e 
artesanato. A realização foi da Secretaria de Turismo.

1º Festival do Suco de Uva em Bento Gonçalves
Foto: Divulgação




