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Prepare
os sentidos

Vem aí a 24ª Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2016, o grande encontro do setor vitivinícola brasileiro. 
Mais de 850 apreciadores de vinho estarão reunidos, no dia 24 de setembro, na maior degustação de 

vinhos de uma safra do mundo. Página 3
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As duas últimas degustações temáticas realizadas pela 
ABE contemplaram vinhos da Itália e de Portugal. A 79ª Sessão 
de Degustação, realizada no dia 15 de julho, em parceria com 
a Bueno Wines, colocou à prova cinco produtos em torno do 
tema ‘Terroires di Montalcino’, conduzida pelo winemaker 
Roberto Cipresso. A degustação reuniu 45 associados, na 
Sala de Degustação da Vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos.

temáticas
Degustações
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Vinhos da Toscana e da 
Região do Douro e Alentejo

Associados tiveram a oportunidade de degustar vinhos portugueses

No dia 10 de agosto, foi a vez do gerente comercial 
da Qualimpor, João Palhinha, conduzir a 80ª Sessão de 
Degustação. Seis produtos foram degustados, todos 
compondo o tema ‘Vinhos Portugueses da Região do Douro 
e Alentejo’.  A degustação reuniu 45 associados, na Sala A do 
Centro de Eventos do Dall’Onder Grande Hotel, em Bento 
Gonçalves.

Adriane Biasoli

Parceria com a Bueno Wines viabilizou degustação de vinhos italianos

Lucinara Masiero / Conceitocom Brasil

Turismo de Incentivo
A 10ª edição do Fórum Municipal de Turismo, promovida pela Secretaria de 

Turismo de Bento Gonçalves, reuniu o trade, no dia 13 de setembro, para falar 
sobre ‘Turismo de Incentivo’. O evento iniciou às 16h30min, na Fundação Casa 
das Artes, com programação até às 21h. A agenda iniciou com a apresentação 
do projeto ‘Turismo de Incentivo de Bento Gonçalves’, seguida pela palestra 
‘Mice, a Excelência em Serviços’, que foi conduzida por Ibrahim Georges 
Tahtouh, Diretor Presidente da It Mice Travel Solutions e titular da cadeira 
16 da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. O propósito foi focar em 
subsídios para que os profissionais da área possam se qualificar para atender 
o público de reuniões, viagens de incentivo, congressos, conferências e feiras. 
A Presidente do Bento Convention Bureau, Andréia Zucchi, foi a mediadora.

Após, a mesa redonda ‘Os desafios e as oportunidades do Turismo 
de Incentivo no RS e na Região Uva e Vinho’, reuniu os diretores da Fellini 
Turismo de Porto Alegre, Lourdes Fellini; da Liga Eventos de Gramado e Porto 
Alegre, Fábio Bordin e da Schuller e Kieling Consultoria Empresarial de Novo 
Hamburgo, Vaniza Schuller. O mediador foi o Secretário de Turismo de Bento 
Gonçalves, Gilberto Durante.

Divulgação Turismo Bento
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na taça

Tudo pronto para a 
Avaliação Nacional de 
Vinhos, que apresenta 
o terroir de seis 
estados brasileiros

caminho até o grande dia da 
Avaliação Nacional de Vinhos - 
Safra 2016 é intenso. Encerradas 

as inscrições e coleta das amostras nas 
vinícolas, a Associação Brasileira de 
Enologia (ABE), promotora do evento, 
também lidera um minucioso trabalho de 
degustação de seleção dos vinhos para 
que, no dia 24 de setembro, um público 
de mais de 850 pessoas possa degustar 
na taça as 16 amostras entre as mais 
representativas da safra. Os apreciadores 
terão a oportunidade de viver e fazer 
parte da maior degustação de vinhos de 
uma safra do mundo, uma experiência 
única, cercada de rituais e descobertas.

Nesta edição, a Avaliação reúne 241 

“A degustação de pós-
seleção é interessante 
porque podemos 
conversar com 
outros profissionais e 
compartilhar análises 
físico-químicas dos 
produtos”. Enólogo 
Cristhian Ferrari 
Ambrosi

Enólogos participaram da 
degustação pós-seleção

O Brasil degustado

amostras de 47 vinícolas de diversas 
regiões produtoras de seis estados 
brasileiros, sendo eles:  Bahia, Minas 
Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São Paulo. Com esta 
representatividade será possível traçar 
um panorama com as particularidades 
de cada terroir existente no Brasil. O 
resultado foi apurado por um grupo 
de 90 enólogos, que participaram das 
degustações, entre os dias 18 e 25 
de agosto, no Laboratório de Análise 
Sensorial da Embrapa Uva e Vinho. 
Divididos em grupos, eles avaliaram 
os vinhos em degustações às cegas, 
seguindo normas internacionais.

O melhor da produção nacional da 

safra 2016 somente será conhecido, no 
dia 24 de setembro, quando a relação 
dos 30% mais representativos serão 
anunciados ao grande público, no 
Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento 
Gonçalves. Desta relação, 16 amostras 
entre as mais representativas poderão ser 
degustadas por apreciadores do Brasil e 
do exterior. As inscrições para participar 
do grande momento do vinho brasileiro 
foram abertas, no dia 30 de agosto, pelo 
site www.enologia.org.br.

Em 24 edições,  o evento já 
reuniu mais de 14 mil apreciadores e 
avaliou 5.433 amostras, conquistando 
importante status na evolução e na 
promoção do vinho brasileiro.

NOS BASTIDORES
A experiência relatada por enólogos que participaram da degustação de seleção e pós-seleção

“A vivência foi muito 
interessante, os 
vinhos muito bons. 
Para nós serve como 
experiência para poder 
comparar variedades 
do Uruguai e do Brasil”. 
Enóloga Valentina 
Peirano, Uruguai

“Comecei na ANV servindo vinhos 
e participo como degustador há 
muitas edições. A safra deste ano me 
impressionou porque mesmo com 
os problemas climáticos, pudemos 
degustar bons vinhos, especialmente 
base para espumantes e tintos. Os 
resultados mostram que os esforços 
dos enólogos são decisivos na 
qualidade dos produtos”. 
Enólogo Neuri Bruschi

Rosângela Longhi / Conceitocom Brasil

Jeferson Soldi



em outubro
 39º Congresso Mundial da 

Vinha e do Vinho será realizado 
em Bento Gonçalves (RS), 

de 23 a 28 de outubro. O evento é 
o mais importante do segmento 
vitivinícola mundial e é promovido 
pela Organização Internacional da 
Vinha e do Vinho (OIV), reunindo 
representantes de governos, entidades 
de ensino, pesquisa e empresariais de 
39 países. O tema central da edição 
deste ano é ‘Vitivinicultura: dos 
avanços tecnológicos aos desafios 
do mercado’, e deve discutir assuntos 
como desenvolvimento sustentável 
e mudanças climáticas, a cultura do 
vinho, o consumo responsável, avanços 
nas tecnologias vinícolas, produção 
de uva de mesa e suco, entre outros. 
A apresentação dos painéis será no 
Dall’Onder Grande Hotel. Roteiros por 
Flores da Cunha, Nova Pádua, Pinto 
Bandeira, Garibaldi e Monte Belo do Sul 

l 350 trabalhos inscritos
l 132 trabalhos relacionados à Viticultura
l 132 de Enologia
l 65 trabalhos de Economia e Legislação
l 21 com temas sobre segurança alimentar e saúde
l 25 países representados nos painéis

Treinar e aperfeiçoar a identificação dos 
aromas nos vinhos. Com este objetivo, a ABE, 
juntamente com a Intelli’oeno e com o apoio do 
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) e do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, reuniu 50 
associados nos cursos “Aromas positivos do vinho” 
e “Defeitos do vinho”. Os encontros, realizados nos 
dias 8 e 9 de julho, foram ministrados pelo enólogo 
francês Christophe Gerland, no Dall’Onder Grande 
Hotel, em Bento Gonçalves.

estreia no Brasil Avanços tecnológicos e mercado 
do vinho na pauta, além de 
roteiros em diversos municípios 
produtores da Serra Gaúcha

Congresso da OIV
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também integram a programação. 
A edição deste ano superou a 

expectativa da organização em relação 
ao número de trabalhos inscritos: foram 
350 contra 264 do último Congresso, na 
Alemanha. O Brasil, com 154 trabalhos, 
lidera o ranking de inscrições. Outros 
países, com presença significativa, 
são França (33 trabalhos), Itália (32), 
Portugal (21), Espanha (20). Turquia 
(16). Os vizinhos, Chile e Argentina, 
também participarão de forma efetiva 
do Congresso com 14 e 12 trabalhos, 
respectivamente. 

“O mundo do vinho mostrou-se 
muito mais dinâmico e mutável do que 
se imaginava no passado recente. O 
Congresso será, também, um espaço 
para acentuarmos a divulgação 
internacional de nossos produtos e das 
nossas regiões de produção”, destaca o 
Chefe-Geral da Embrapa Uva e Vinho, 
Mauro Zanus.

O presidente do Ibravin, Dirceu 
Scottá, destaca que os temas que serão 
debatidos, entre eles a sustentabilidade 
da cadeia produtiva, com as mudanças 
climáticas que interferem na produção 
e elevam custos e preços, merece 
atenção especial devido à realidade 
vivida pelo País, após a quebra de safra 
e a necessidade de repensar as políticas 
públicas para evitar futuras perdas.

A realização do Congresso, no 
Brasil, é coordenada e presidida pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), e compõem 
a Comissão Organizadora do evento: 
a Embrapa Uva e Vinho, o Instituto 
Brasileiro do Vinho (Ibravin), o Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul 
e a Prefeitura Municipal de Bento 
Gonçalves.

Acesse o endereço http://
www.oiv2016.org.br/pt/, para mais 
informações sobre o evento.

Divulgação

Avanços tecnológicos farão parte da pauta do evento

NÚMEROS DO
39º CONGRESSO OIV

Identificando os aromas dos vinhos
Augusto Vasconcelos / Conceitocom Brasil
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COMISSÃO
ORGANIZADORA

8ª edição trará

Publicação será apresentada durante a Avaliação Nacional de Vinhos, no dia 24 de setembro

16 artigos inéditos

epois de ter batido recorde com 
a inscrição de 29 trabalhos, a 8ª 
edição da Revista Brasileira de 

Viticultura e Enologia será apresentada 
durante a Avaliação Nacional de 
Vinhos - Safra 2016, no dia 24 de 
setembro, trazendo 16 artigos inéditos. 
O aumento, comparado às edições 
anteriores, que passou de 14 para 16, 
deve-se tanto ao incremento na adesão 
quanto à qualidade dos estudos.

Os 16 artigos, avaliados por 
assessores científicos que integram 
o comitê técnico, e que tem a 
coordenação do editor-chefe Dr. 
Alberto Miele, permeiam pelas áreas 
da viticultura, enologia, mercado, 
legislação e turismo, fornecendo um 
amplo panorama em diversos assuntos, 
munindo os profissionais, que atuam 
na cadeia produtiva da uva e do vinho, 
de informações e pesquisas relevantes 

O presidente do Sindivinho RS, 
Gilberto Pedrucci, cumpriu intensa 
agenda de compromissos, envolvendo 
o setor em Brasília. Avaliação do 
controle de estoques de vinhos e sucos, 
carga tributária, ampliação do cadastro 
nacional vitícola e vinícola foram 
algumas das pautas debatidas, de 16 
a 18 de agosto. Representantes do 
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) e 
de outras entidades também estiveram 
presentes aos encontros.

Uma das primeiras atividades 
de Pedrucci, na capital federal, foi a 
participação na reunião da Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva de 
Viticultura, Vinhos e Derivados. Lá, 
foram repassados dados atualizados 
e obtidos pelo grupo técnico de 

Viticultura e Enologia
Revista Brasileira de

Dr. Alberto Miele (Editor-Chefe), 
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. 
Luciano Manfroi, Dr. Maurilo 
Monteiro Terra, Dra. Regina 
Vanderlinde, Dr. Sérgio Ruffo 
Roberto e Dr. Vitor Manfroi

Juliano Daniel Perin, Alberto 
Miele, Carlos Abarzúa, Christian 
Bernardi, Cláudia Stefenon, 
Dario Crespi, Leocir Bottega, 
Luciano Vian, Samuel Cervi

para sua prática. Com esta publicação, 
a Revista terá chegado a 93 trabalhos, 
uma expressiva contribuição para a 
busca pelo conhecimento.

A publicação trará denso conteúdo, 
que segue metodologia científica, 
priorizando o ineditismo. Com 
periodicidade anual e uma tiragem 
de 2,5 mil exemplares, a revista será 
entregue aos mais de 850 participantes 
da Avaliação Nacional de Vinhos, 

COMITÊ
EDITORIAL

além de enólogos associados de todo 
o Brasil. A revista também chega a 
universidades, escolas e associações 
de enólogos de outros países, assim 
como institutos de pesquisa e demais 
instituições de ensino.

Sindivinho defende setor em Brasília

Presidente representou entidade 
em vários compromissos

monitoramento dos estoques de vinhos 
e sucos. Segundo o levantamento feito 
por essa comissão, atualmente não há 
a necessidade de importação destes 
produtos a granel. Outra informação 
importante repassada pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
refere-se à implementação do Cadastro 

Nacional Vitícola e Vinícola, que deverá 
ser concluído entre dezembro deste 
ano e janeiro de 2017.

“Atualmente, ele só conta com 
números do Rio Grande do Sul e parte 
de Santa Catarina. Com a mudança, o 
Ministério vai coletar dados de outros 
estados. A partir de 2017, teremos 
informações mais exatas de produção, 
quantidade de vinhedos plantados e 
tipos de uvas, por exemplo. Isso é muito 
bom para o planejamento estratégico 
de políticas públicas e do segmento”, 
afirmou o Presidente do Sindivinho, que 
ainda participou do Seminário Brasil 
Vitivinícola, na sede do Sebrae, em 
Brasília, e se reuniu com profissionais de 
um escritório de advocacia para tratar 
de assuntos tributários.

Péricles Augusto Oliveira Barreto




