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	 Em	 evento	 primorosamente	 organizado,	 a	 ABE	 (Associação	

Brasileira	 de	 Enologia)	 realizou	 em	 25	 de	 setembro,	 em	 Bento	

Gonçalves,	 a	 18ª	 edição	 da	Avaliação Nacional de Vinhos,	 cujo	

objetivo	foi	o	de	apresentar	um	panorama	da	safra,	por	meio	dos	16	

vinhos	mais	representativos.	Após	anos	seguidos	de	ventos	favoráveis,	

as	 condições	 climáticas	 de	 2010	 representaram	 um	 dos	 maiores	

desafios	 para	 os	 enólogos	 brasileiros,	 que	 precisaram	mostrar	muita	

competência	 para	 conseguir	 alcançar	 um	 bom	 nível	 de	 qualidade.	

Venho	 participando	 deste	 evento	 seguidamente	 há	 nove	 anos	 e	
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entre	os	presentes,	para	representar	os	consumidores.	

Foram	eles,	em	ordem	alfabética:	a)	 internacionais:	

Carmen	 Perez	 (Argentina),	 David	 Furer	 (EuA),	

Fernando	 Pettenuzzo	 (uruguai),	 Harry	 Ackermann	

(Alemanha),	Maria	isabel	Mijares	(Espanha),	Michael	

Whiteside	 (inglaterra),	 roberto	 rabachino	 (itália);	

b)	 nacionais:	 Alexandra	 Corvo,	 Arthur	 Azevedo,	

Eduardo	russo,	irineu	Guarnier,	José	Luiz	de	Souza,	

Marcelo	Copello,	nauro	Morbini	e	Susana	Barelli;	c)	

Sorteado	da	plateia:	Sr.	Altair.

a seleção dos Vinhos
	 Enviaram	 amostras	 para	 a	 Avaliação	 55	

empresas	 vinícolas,	 dos	 estados	 do	 rS,	 SC,	 Pr,	

BA,	 SP,	 PE	 e	 MG,	 num	 total	 de	 260	 amostras.	

A	 avaliação	 foi	 feita	 às	 cegas,	 no	 laboratório	 da	

Embrapa,	por	83	enólogos.	Além	dos	16	finalistas,	

foram	 também	 selecionados	 os	 30%	 melhores	

vinhos,	abrangendo	30	vinícolas.

	 Para	 a	 seleção,	 foi	 utilizada,	 pela	 primeira	 vez,	

uma	ficha	eletrônica	de	análise,	com	processamento	

e	emissão	de	relatórios,	implantada	pela	Embrapa.

tinha	 uma	 enorme	 expectativa	 acerca	 de	 o	 que	

iria	 encontrar.	 ouvi	 comentários	 díspares	 sobre	 a	

Avaliação,	 mas	 não	 tenho	 dúvidas	 ao	 afirmar	 que	

esta	 foi	 verdadeiramente	 histórica,	 representando	

o	“point	of 	no	return”	da	vitivinicultura	brasileira,	

que	amadureceu	muito	nos	últimos	anos	e	consegue	

cumprir	 seu	 papel	mesmo	 em	 safras	 desfavoráveis.	

Para	 alegria	 de	 todos,	 os	 vinhos	 degustados	

mostraram	grande	nível.

a safra 2010
	 neste	ano,	as	condições	climáticas	no	sul	do	país	

não	contribuíram	muito	para	o	bom	desenvolvimento	

das	 uvas	 viníferas.	 na	 Serra	 Gaúcha,	 a	 safra	 foi	

prejudicada	principalmente	pelas	chuvas	no	período	

de	 floração/pegamento	 do	 fruto	 e	 pelo	 período	 de	

maturação	 das	 uvas	 (dezembro	 a	 março),	 durante	

o	qual	ocorreu	uma	maior	quantidade	de	 chuvas	 e	

baixa	quantidade	de	horas	de	brilho	solar.

	 Segundo	o	 relatório	 da	ABE/Embrapa,	 para	 as	

uvas	de	maturação	precoce,	como	Chardonnay	e	Pinot 

Noir,	 as	 condições	meteorológicas	 não	 favoreceram	

a	 plena	 maturação,	 afetando	 os	 vinhos	 tranquilos,	

mas	 sem	 impacto	 significativo	 nos	 espumantes.	 As	

uvas	 de	 maturação	 intermediária,	 como	 Riesling 

Itálico	 e	 Merlot,	 tiveram	 condições	 meteorológicas	

desfavoráveis.	As	de	maturação	tardia,	como	Moscato,	

Cabernet	 Franc	 e	 Cabernet Sauvignon,	 não	 tiveram	

condições	 adequadas	 para	 a	 maturação;	 os	 cachos	

maturaram	 sob	 dias	 chuvosos,	 baixa	 insolação	 e	

alta	precipitação.	Foi,	na	opinião	geral,	a	safra	mais	

difícil	dos	últimos	anos,	mas	os	vinhos	apresentados	

no	evento	surpreenderam	positivamente.

	 Parte	 desses	 vinhos	 será	 utilizada	 em	 cortes,	

portanto	 nem	 todos	 serão	 engarrafados	 na	 forma	

apresentada.	 Entre	 os	 tintos,	 houve	 um	 forte	

retorno	da	Cabernet Franc,	com	dois	exemplares,	uma	

presença	inesperada	da	Marselan,	retração	da	Merlot,	

sendo	o	único	exemplar	proveniente	da	Campanha	e	

não	da	Serra	Gaúcha,	e	uma	reafirmação	da	Cabernet 

Sauvignon.	 Esta	 ganhou	 destaque	 com	 o	 vinho	 da	

Almaúnica,	 sendo	 o	 que	 mais	 	 impressionou	 do	

painel,	 com	 fruta	 exuberante	 e	 complexas	 notas	

minerais	 e	 defumadas,	 especiarias	 e	 chocolate,	

mantendo		ótima	acidez	e	álcool	muito	equilibrado	

nos	seus	13%.	Aliás,	o	nível	alcoólico,	no	geral	mais	

baixo	 em	 todo	 o	 painel,	 tornou	 os	 vinhos	 muito	

agradáveis	e	foi	bastante	apreciado.	

degustadores comentaristas
	 Cada	vinho	foi	degustado	pelos	750	participantes,	

num	 serviço	 impecável	 e	 muito	 rápido,	 e	 foi	

comentado	por	um	painel	de	degustadores,	sendo	7	

convidados	internacionais,	8	nacionais	e	1	sorteado	

Carlos Paviani, diretor-executivo do Ibravin, durante a avaliação dos vinhos da safra 2010, para a qual recebeu jornalistas de diversos países, 
interessados na qualidade e no caráter dos vinhos brasileiros

Arthur Azevedo, editor de Wine Style,  e Isabel Mijares, importante enóloga
da Espanha trocam impressões sobre a safra 2010
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os 16 Vinhos 
selecionados

Vinho base para espumante

Chardonnay - Domno do Brasil

Chardonnay / Pinot Noir - Salton

 branco fino seco não aromático

Chenin Blanc - Vinícola Ouro Verde

Chenin Blanc - Vitivinícola Santa Maria

Chardonnay - Cooper. Central Nova Aliança

Chardonnay - Góes & Venturini

branco fino seco aromático

Moscato Giallo - Casa Geraldo

Moscato R2 - Perini

rosé seco

Rosé (Cabernet Sauvignon) - Almadén

tinto fino seco JoVem

Pinot Noir - Rasip Agropastoril

tinto fino seco

Cabernet Franc - Cia Piagentini

Cabernet Franc - Valmarino

Marselan - Dom Cândido

Merlot - Seival Estate

Cabernet Sauvignon - Santo Emílio

Cabernet Sauvignon - Almaúnica


