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ais de 400 expositores e 18 mil pessoas lo-

taram o Pavilhão Vermelho do Expo Cen-

ter Norte durante a 15ª edição da Expo 

Vinis Brasil, que aconteceu entre 26 e 28 

de abril em São Paulo. Direcionado a enólogos, pro-

dutores, consumidores e profissionais da área, a Expo 

Vinis é a maior feira de vinhos da América Latina.

 Importadoras nacionais — como Decanter, Can-

tu, Adega Alentejana, Interfood e Enoteca Fasano 

— compareceram com seus estandes ao lado de es-

paços que reuniam produtores de um mesmo país. 

O Pavilhão da França, por exemplo, ocupou um dos 

maiores espaços da feira, juntamente com o Espaço 

Itália 2011, que trouxe 18 produtores da Bota. Vi-

nícolas da África do Sul, Nova Zelândia, Alemanha e 

Argentina também tiveram estandes dedicados a seus 

vinhos, bem como Portugal, representado pela Vini-

Portugal, AEP (Associação Empresarial de Portugal) e 

as comissões vitivinícolas das Regiões do Alentejo e do 

Tejo. A novidade deste ano foi a estreia do Wines of  

Chile, associação responsável por difundir os vinhos 

premium chilenos. “Este é um dos dez mais impor-

tantes eventos do setor”, afirma Domingos Meirelles, 

diretor da Exponor Brasil, que organiza o evento. 

 Além dos expositores, a Expo Vinis mais uma vez 

promoveu suas concorridas degustações especiais. 

O destaque desta edição foi o sommelier português 

João Pires. Pires, que cuida da carta de vinhos de um 

dos restaurantes do famoso chef  inglês Heston Blu-

menthal – o Dinner, no Mandarin Oriental Hotel, 

em Londres — é o primeiro profissional de seu país a 

conquistar o importante título de master sommelier. 

A enóloga argentina Susana Balbo e o enólogo Em-

manuel Riffaud, gerente técnico da Baron Philippe de 

Rothschild, do Chile, também marcaram presença. 

Susana comandou uma degustação em que destacou 

a Torrontés, emblemática uva branca argentina. Já Ri-

ffaud apresentou os grandes vinhos da Baron de Ro-

thschild, como Mouton Cadet Rouge 2008, Cha-

teau Clerc Milon 2001, Chateau D’Armailhac 
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2003 e  Chateau Mouton Rothschild 1996 .

 Uma novidade foi o vinho Scancio, em duas ver-

sões (Private Selection e Reserva), elaborado em 

homenagem aos sommeliers brasileiros, a seis mãos, 

por Antonio Saramago, José Santanita e Arthur Aze-

vedo. O Scancio está sendo importado para o Bra-

sil, com exclusividade, pela Vinissimo Importadora.

 O evento também foi pal-

co este ano de uma nova ini-

ciativa envolvendo sommeliers 

brasileiros. Organizado pela 

Wine Academy de Portugal, 

com o apoio da Vini Portugal, 

da Associação Brasileira de 

Sommeliers-SP e da Associação 

dos Escanções de Portugal, a 

2ª edição do concurso Portugal 

Wine Experts elegeu um profis-

sional do serviço de vinho entre 

65 candidatos (e 3 finalistas). O 

concurso, realizado depois de 

um curso intensivo de vinhos 

portugueses, constou de prova 

escrita e prática (com itens como degustação, har-

monização e serviço). O vencedor foi Diego Arre-

bola, sommelier do Olivetto Restaurante e Enoteca, 

de Campinas, que ganhou uma viagem de oito dias 

pelas regiões vinícolas mais importantes de Portugal. 

“Queríamos desafiar os sommeliers dos restaurantes, 

tirando-os de seus casulos”, diz José Santanita, res-

ponsável pela área de educação da Wine Academy 

de Portugal e idealizador do projeto, juntamente com 

Arthur Azevedo, diretor da ABS-SP e editor de Wine 

Style. “Além da visibilidade, o projeto tem por obje-

tivo aperfeiçoar-lhes a formação”, explica Santanita.

a primeira do brasileira 
estreia na feira
 O maior estande da ExpoVinisBrasil 2011 foi de-

dicado aos vinhos brasileiros.  Patrocinado pelo Ibra-

vin (Instituto Brasileiro do Vinho), o espaço Vinhos 

do Brasil, com 557m2, reuniu 31 das 47 vinícolas na-

cionais presentes no evento, representando as princi-

pais regiões produtoras brasileiras. De 2008 a 2010, 

participaram, respectivamente, 11, 25 e 44 vinícolas.

Anunciada em 2010, a primeira Denominação de 

Origem brasileira estreou no evento. Onze vinhos, de 

oito produtores, já estão aprovados e entrarão para a 

história como os primeiros vinhos da DO Vale dos Vi-

nhedos (que substitui a IP — In-

dicação de Procedência — que 

vigorava desde 2002). Na Expo 

Vinis deste ano, eles exibiram o 

novo selo no rótulo — o que sig-

nifica controle mais estrito das 

condições de produção e foco 

nas melhores castas da região, 

como a tinta Merlot, a branca 

Chardonnay e as uvas para espu-

mantes (Chardonnay, Pinot Noir e 

Riesling Itálico). Confira a relação 

de lançamentos da DO no box.

 Entre os outros lançamen-

tos brasileiros destacam-se o 

Passito de Moscato Giallo, 

elaborado pela Vinícola Santa Augusta, cultivado em 

altitude do Planalto Catarinense e inspirado na tradi-

ção italiana, além do Rosé Brut da mesma vinícola; e 

o Além Mar, da Villagio Grando, também de Santa 

Catarina, que foi elaborado pelo enólogo português 

Antonio Saramago e pelo sommelier português José 

Santanita. A Sanjo apresentou o seu Maestrale In-

tegrus 2008, um corte de Chardonnay e Sauvignon Blanc. 

 Outras novidades incluem o Maria Valduga Es-

pumante Brut 2006, o Salton Gamay, o RAR Viog-

nier (Miolo), e lançamentos da Almadén (um Gewür-

ztraminer e espumantes). Foram apresentados, ainda, 

vários vinhos da Perini e da Campos de Cima — esta, 

uma jovem vinícola do oeste da Campanha gaúcha, 

próxima à Argentina. Este ano, o estado do Paraná 

também esteve representado, com a vinícola Dezem.

almaúniCa reserva merlot 2009

dom Cândido doCumento merlot 2009

pizzato espumante brut

pizzato Chardonnay 2009

peCuliare merlot 2009

don laurindo reserva merlot 2009

miolo Cuvée giuseppe merlot/Cabernet 

sauvigon 2009

miolo Cuvée giuseppe Chardonnay 2009

miolo espumante brut millésime 2009

terragnolo merlot 2009

Casa valduga Chardonnay 2009
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