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Resumo 

As preocupações ambientais levam a que seja equacionada a sustentabilidade do setor vinícola, 

nomeadamente devido às alterações climáticas provocadas pelos processos de produção, o que 

tem conduzido a um maior esforço por parte das empresas para avaliar a sustentabilidade do 

seu negócio. O sector do vinho tem vindo a reconsiderar e alterar os seus processos de produção 

por forma a produzir vinho o mais sustentável possível, no entanto, a definição de estratégias 

e a implementação/gestão de medidas para aumentar a sustentabilidade requer uma avaliação 

dos processos e/ou produtos e serviços da empresa. É neste contexto que surge este estudo, 

que contempla a avaliação do desempenho ambiental da Sogrape Vinhos S.A. na produção de 

um vinho de “terroir”, isto é, um vinho de elevado valor comercial devido às suas características 

distintas relacionadas com o ambiente físico e biológico onde este é cultivado. No âmbito deste 

estudo e de forma a permitir fechar o ciclo de vida do vinho em análise, uma vez que em 

Morgado (2016) foi realizado o estudo da viticultura e em Araújo (2016) vinificação e de 

enchimento no engarrafamento, foi realizada a análise da sustentabilidade nas etapas de 

estágio em garrafeira, de finalização e rotulagem e a de expedição/distribuição, focando em 

particular nas dimensões da sustentabilidade económica e social. 

A avaliação da sustentabilidade do vinho de “terroir” foi realizada com base em indicadores 

adequados ao caso e à realidade, tendo em conta os objetivos da empresa. Um aspeto 

importante do trabalho foi a escolha da unidade funcional (UF), 0,75 L, que se baseou no facto 

de esta ser a principal unidade de produção usada pela empresa e pelo setor e a unidade mais 

consensual encontrada na literatura. Foi efetuado o levantamento de informações e dados 

importantes para o estudo, estes foram tratados e alocados ao vinho em questão. Os indicadores 

estabelecidos foram então calculados, seguidos da respetiva discussão dos resultados obtidos. 

De forma a adicionar valor ao trabalho, os resultados obtidos para o vinho em questão foram 

sujeitos a uma comparação com os resultados de outros vinhos presentes na literatura. Para 

finalizar e aglomerando a informação obtida foi elaborada uma Declaração Ambiental do 

Produto (DAP), com base na Análise do Ciclo de Vida (ACV) do vinho. 

Na análise das etapas finais do ciclo de vida do vinho de “terroir”, a etapa com maior 

contribuição para a pegada de carbono, intensidade material e resíduos sólidos, foi a da 

finalização e rotulagem, sendo a expedição/distribuição a etapa com mais influência no 

indicador de consumo de energia. O consumo de água apenas foi contabilizado na etapa de 

estágio em garrafeira. O indicador da pegada de carbono encontra-se dentro do intervalo 

definido na literatura referente à pegada de carbono na produção de um vinho. 

http://blog.enciclo.com.br/entenda-o-que-e-acv/
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Relativamente, aos indicadores económicos e sociais, os resultados obtidos foram bastante 

satisfatórios o que só demonstra o trabalho da empresa na melhoria do processo produtivo de 

forma a retirar o máximo rendimento da fabricação deste vinho de “terroir”. 

 

Palavras Chave (Tema): Sustentabilidade, setor vinícola, análise do ciclo de vida, 

etapas finais de produção, DAP. 
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Abstract 

Nowadays environmental concerns lead to the need to consider the sustainability of the wine 

sector, namely the issue of climate change caused by the production procedures of wine, which 

has led to a greater effort from the companies to evaluate the sustainable development of the 

business. The wine sector has been reconsidering and changing its production procedures in 

order to produce wine as sustainable as possible, however, the structuring of strategies and the 

implementation and also management of actions to promote sustainability requires an 

evaluation of the methods, products and services of the company. Thus, this study considers 

the evaluation of the environmental performance of Sogrape Vinhos SA during the production 

of a "terroir" wine, in other words, an added value commercial wine due to its distinct features 

related to the physical and biological environment where it is grown. In this study and in order 

to close the life cycle of the wine under analysis, considering that in Morgado (2016) the 

viticulture study was carried out and in Araújo (2016) were studied both vinification and filling 

in the bottling, it is analyzed the sustainability of bottling, finishing and labeling and expedition 

as well as distribution, reflecting in a deeper way the dimensions of economic and social 

sustainability.  

To evaluate the sustainability of the “terroir” wine, our study has been done using the 

appropriate indicators to the case and reality, in light of company’s goals. The choice of the 

functional unit (FU), 0.75 L, an important step in this work, it was made considering the main 

production unit used by the company and also by the sector and the most consensual unit found 

in the literature. In order to accomplish the study, the information and important data were 

collected, treated and allocated to the wine in question. The established indicators were then 

calculated, followed by their discussion of the results obtained. Furthermore, to enlarge the 

value of this work, the results obtained for the wine under study were compared with the 

results of other wines present in the literature. With the intention of ending and agglomerating 

the information acquired, an Environmental Product Declaration (EPD) was elaborated, based 

on the Life Cycle Analysis (LCA) of the wine. 

In the analysis of the final stages of the life cycle of the "terroir" wine, it has been found that 

the one with the greatest contribution to the carbon footprint, material intensity and solid 

residues was finalization and labeling, with the expedition and distribution being the most 

influenced stage on the power consumption indicator. The water consumption was only 

accounted for in the cellar stage. The carbon footprint indicator is within the range defined in 

the literature for the production of a wine. 
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About economic and social indicators, the results were quite satisfactory, which shows the 

company's work in improving the production process of this “terroir” wine, with the purpose of 

obtaining the maximum yield of its manufacture. 

Key words:  Sustainability, wine sector, life cycle analysis, final stages 

of production, EPD. 

 

 





Análise de sustentabilidade de um vinho de “terroir” nas etapas finais do seu ciclo de vida 

 

Declaração 

 

 

 Declara, sob compromisso de honra, que este trabalho é original e que todas as 

contribuições não originais foram devidamente referenciadas com identificação da fonte.  

 

Assinar e datar 

 

 



Análise de sustentabilidade de um vinho de “terroir” nas etapas finais do seu ciclo de vida 

i 

Índice 

1 Introdução ............................................................................................. 1 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto .............................................. 1 

1.2 Apresentação da Empresa .................................................................... 4 

1.3 Contributos do Trabalho ...................................................................... 4 

1.4 Organização da Tese .......................................................................... 5 

2 Contexto e Estado da Arte ......................................................................... 7 

2.1 Caracterização do Sector do Vinho ......................................................... 7 

2.1.1 O Sector do Vinho no Mundo ............................................................................7 

2.1.2 O Sector do Vinho em Portugal ....................................................................... 10 

2.2 Sustentabilidade do Sector do Vinho ..................................................... 12 

2.2.1 Dimensão Económica ................................................................................... 14 

2.2.2 Dimensão Ambiental .................................................................................... 14 

2.2.3 Dimensão Social ......................................................................................... 15 

2.2.4 Dimensão Cultural ...................................................................................... 15 

2.3 Processo de Produção do Vinho ........................................................... 16 

2.3.1 Engarrafamento ......................................................................................... 17 

3 Descrição Técnica.................................................................................. 19 

3.1 Identificação dos Indicadores de Sustentabilidade .................................... 19 

3.1.1 Indicadores Ambientais ................................................................................ 21 

3.1.2 Indicadores Económicos ................................................................................ 23 

3.1.3 Indicadores Sociais ...................................................................................... 23 

3.1.4 Indicadores Culturais ................................................................................... 24 

3.2 Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade ........................................ 24 

4 Resultados e Discussão ............................................................................ 27 

4.1 Indicadores Ambientais ..................................................................... 27 

4.2 Indicadores Económicos .................................................................... 32 

4.3 Indicadores Sociais ........................................................................... 35 



Análise de sustentabilidade de um vinho de “terroir” nas etapas finais do seu ciclo de vida 

ii 

4.4 Ciclo de vida completo do vinho de “terroir” .......................................... 37 

4.5 Comparação do ciclo de vida do vinho de “terroir” face a resultados encontrados 

na literatura ........................................................................................... 40 

4.6 Elaboração da DAP de acordo com os dados da Análise de Ciclo de Vida do vinho 

de “terroir” e comparação com a literatura .................................................... 42 

5 Conclusões .......................................................................................... 45 

6 Avaliação do trabalho realizado................................................................. 47 

6.1 Objetivos Realizados ........................................................................ 47 

6.2 Outros Trabalhos Realizados ............................................................... 47 

6.3 Limitações e Trabalho Futuro ............................................................. 48 

6.4 Apreciação Final ............................................................................. 48 

Anexo 1 Lista de resíduos sólidos produzidos na etapa de finalização e rotulagem ........ 51 

Anexo 2 Declaração Ambiental do Produto (DAP) ............................................... 53 

1. A empresa e o produto ......................................................................... 53 

1.1 Sogrape Vinhos S.A. ..................................................................................... 53 

1.2 O produto ................................................................................................. 54 

1.3 Unidade Funcional ...................................................................................... 54 

1.4 Processo produtivo do vinho de “terroir” .......................................................... 54 

2. Desempenho ambiental segundo a ACV (análise de ciclo de vida) .................... 54 

2.1 Metodologia da análise do ciclo de vida ................................................................. 54 

3. Perfil Ecológico .................................................................................. 55 

 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 1.1-Produção de vinho em Portugal, adaptado de (IVV, 2016) ..........................................2 

Figura 2.1-Evolução da área mundial ocupada por vinhas de 2000 a 2015, adaptado de (OIV, 2016) ....7 

Figura 2.2 – Área ocupada por vinha a nível mundial em 2000 e 2014 (adaptado de OIV, 2015) ..........8 

Figura 2.3 – Evolução da produção de vinho a nível mundial desde 2000 até 2015 (adaptado de OIV, 

2015). ........................................................................................................................9 



Análise de sustentabilidade de um vinho de “terroir” nas etapas finais do seu ciclo de vida 

iii 

Figura 2.4-Evolução do consumo mundial de vinho de 2000 a 2015, adaptado de (OIV, 2015) .............9 

Figura 2.5 - Regiões vitivinícolas em Portugal .................................................................... 10 

Figura 2.6 - Área coberta por vinhas em Portugal em 2000 e em 2015 (adaptado OIV, 2016) ........... 11 

Figura 2.7 – Evolução da produção de vinho em Portugal desde 2000 até 2015 (adaptado de OIV, 2016)

 .............................................................................................................................. 11 

Figura 2.8 – Evolução do consumo de vinho em Portugal desde 2010 até 2015 (adaptado de OIV, 2016)

 .............................................................................................................................. 12 

Figura 2.9-Dimensões da sustentabilidade ......................................................................... 13 

Figura 2.10 – Fluxograma representativo das etapas da produção de um vinho ............................ 16 

Figura 2.11 – Esquematização do processo de engarrafamento de um vinho ............................... 17 

Figura 3.1 – Definição das fronteiras do sistema em estudo, assim como as instalações onde são 

realizadas cada etapa do ciclo de vida .............................................................................. 20 

Figura 4.1 – Contributo relativo de cada componente para a pegada de carbono das etapas finais do 

vinho de “terroir” ....................................................................................................... 29 

Figura 4.2 – Percentagem relativa de consumo de energia nas 3 etapas finais do ciclo de vida: estágio 

em garrafeira, finalização e rotulagem e expedição/distribuição ............................................. 31 

Figura 4.3 – Percentagem relativa da intensidade material na etapa final do ciclo de vida, finalização 

e rotulagem ............................................................................................................... 32 

Figura 4.4 – Resultados Operacionais referentes às etapas finais do ciclo de vida ........................ 33 

Figura 4.5 – Indicadores económicos avaliados para as etapas finais do ciclo de vida do vinho de 

“terroir” para os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015) .............................................................. 34 

Figura 4.6 – Indicadores Sociais avaliados para as etapas finais do ciclo de vida, em €/UF para os anos 

de 2012, 2013, 2014 e 2015 ............................................................................................ 35 

Figura 4.7 – Percentagem relativa da pegada de carbono em todas as etapas do ciclo de vida. ........ 37 

Figura 4.8 – Percentagem relativa do consumo de água nas etapas do ciclo de vida do vinho de 

“terroir” (viticultura, vinificação, engarrafamento (enchimento) e estágio em garrafeira) ............. 38 

Figura 4.9 – Percentagem relativa do consumo de energia nas etapas do ciclo de vida do vinho de 

“terroir” .................................................................................................................. 39 

Figura 4.10 – Percentagem relativa da intensidade material nas etapas do ciclo de vida do vinho de 

“terroir” .................................................................................................................. 39 

Figura 4.11 – Percentagem relativa dos resíduos sólidos nas etapas do ciclo de vida do vinho de 

“terroir” .................................................................................................................. 40 

Figura 4.12 – Comparação do indicador pegada de carbono entre o vinho de “terroir” e outros valores 

da literatura para as etapas finais do ciclo de vida .............................................................. 41 



Análise de sustentabilidade de um vinho de “terroir” nas etapas finais do seu ciclo de vida 

iv 

 

 

Índice de Tabelas 

 Tabela 3.1 – Indicadores escolhidos para avaliação da sustentabilidade do processo de produção de 

vinho. ...................................................................................................................... 21 

Tabela 3.2- Etapas de produção do vinho de “terroir” e respetivos anos de referência. ............... 214 

Tabela 3.3 – Dados utilizados no cálculo dos indicadores ambientais e fonte dos mesmos apenas para 

as etapas em estudo. .................................................................................................. 215 

Tabela 4.1 – Dados obtidos para os indicadores ambientais selecionados no estudo do vinho de 

“terroir” .................................................................................................................. 27 

Tabela 4.2 – Fatores de emissão de carbono de cada material utilizado na etapa de finalização e 

rotulagem. ............................................................................................................... 288 

Tabela 4.3 –Valores obtidos para a pegada de carbono de cada componente para as etapas finais do 

ciclo de vida do vinho de “terroir”................................................................................... 29 

Tabela 4.4 –Contributo relativo de cada etapa do ciclo de vida para a pegada de carbono para as 

diferentes etapas em estudo do ciclo de vida do vinho de “terroir”. ......................................... 30 

Tabela 4.5 –Contributo relativo das diferentes etapas em estudo do ciclo de vida do vinho de 

“terroir”, para o consumo de energia. .............................................................................. 31 

Tabela 4.6 –Valores dos materiais utilizados na etapa de finalização e rotulagem constituinte de uma 

garrafa de vinho. ........................................................................................................ 34 

Tabela 4.7 –Indicador social representativo dos trabalhadores/colaboradores associados às etapas 

finais do ciclo de vida do vinho. ...................................................................................... 36 

Tabela 4.8-Artigos selecionados para comparação de resultados.. ........................................... 41 

Tabela 4.9 –Potenciais dos impactes ambientais calculados para as etapas do ciclo de vida do vinho de 

“terroir”. PC (pegada de carbono); AC (acidificação); ET (eutrofização); DCO (depleção da camada de 

ozono); OF (oxidação fotoquímica).. ................................................................................ 42 

Tabela 4.10-Comparação dos valores obtido para o vinho de “terroir” com os da literatura. PC 

(pegada de carbono); AC (acidificação); ET (eutrofização); DCO (depleção da camada de ozono); OF 

(oxidação fotoquímica)... .............................................................................................. 43 

 



Análise de sustentabilidade de um vinho de “terroir” nas etapas finais do seu ciclo de vida 

v 

Notação e Glossário 

L Volume (Litros)  

mhl Milhões de hectolitros  

mha Milhões de hectares  

mqx Milhões de quintas de uva  

grfs garrafas  

Hr Humidade do ar  

kg CO2 eq Quilogramas de dióxido de carbono equivalentes  

MJ Megajoules  

kg Quilogramas  

kWh Kilowatts hora  

€ Euro  

CO2 Dióxido de carbono  

kg SO2 eq Quilogramas de dióxido de enxofre equivalentes   

kg PO4
-3 eq Quilogramas de iões fosfato equivalentes  

kg CFC-11 eq Quilogramas de clorofluorcarboneto equivalentes  

kg C2H4 eq Quilogramas de metano equivalentes  

 

Lista de Siglas 

 

ACV Avaliação do Ciclo de Vida  

OIV International Organization of Vine and Wine  

WAWWJ World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits   

IVV Instituto da Vinha e do Vinho   

GRI Global Report Initiative  

UF Unidade Funcional  

IWCC International Wine Carbon Calculator  

DAP Declaração Ambiental do Produto  

UE União Europeia  

SGA Sistema de Gestão Ambiental  

WBCSD World Business Council for Sustainable Development  

RCP Regras categoria do produto  

PC Pegada de carbono  

AC Acidificação  

ET Eutrofização  



Análise de sustentabilidade de um vinho de “terroir” nas etapas finais do seu ciclo de vida 

vi 

DCO Depleção da camada de ozono  

CFC Clorfluorcarboneto  

OF Oxidação fotoquímica  

SST Segurança e Saúde no trabalho  

 



Análise de sustentabilidade de um vinho de “terroir” nas etapas finais do seu ciclo de vida 

Introdução 1 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

A origem do vinho é impossível ser determinada com exatidão, pois o vinho nasceu antes da 

escrita. Os historiadores dizem que a bebida surgiu por acaso, mas o cultivo das videiras para 

a produção do vinho só foi possível quando os nômadas se tornaram sedentários. Existem 

referências que indicam a Geórgia (Europa Oriental) como o local onde provavelmente se 

produziu vinho pela primeira vez, sendo que foram encontradas neste local vestígios datados 

entre 8000 a.C. e 5000 a.C. 

Mas é no século XVII e XVIII, os designados séculos dourados do vinho, que esta bebida começou 

a destacar-se com o aparecimento de técnicas de produção melhoradas e que resultaram no 

aparecimento de melhores qualidades de vinhos, no início do uso de garrafas de vidro com 

rolhas e na invenção do saca-rolhas.  

Ao longo dos últimos 150 anos o fabrico de vinho foi completamente revolucionado como uma 

arte e ciência. Com o acesso à refrigeração, o controlo da temperatura do processo de 

fermentação nas adegas tornou-se mais fácil, tal como a produção de vinhos de alta qualidade 

em climas quentes. A introdução de maquinaria na colheita permitiu que as vinhas se tornassem 

mais extensas e mais eficazes. Apesar de a indústria do vinho enfrentar o desafio de satisfazer 

a procura de um mercado ainda maior sem perder o carácter individual dos seus vinhos, a 

tecnologia ajuda a garantir uma oferta sólida de vinhos de qualidade. A apreciação moderna 

de vinho presta homenagem à arte intemporal de produção de vinho e demonstra a importância 

do vinho na história e diversidade da cultura europeia. 

Globalmente, a produção de vinho caiu 5 % em 2016 onde se produziu cerca de 259 milhões de 

hectolitros (mhl) em relação ao ano de 2015, do qual houve uma produção de cerca de 275 mhl. 

A produção de 2016 foi umas das mais baixas nos últimos 20 anos, essa baixa de produção é 

consequência das alterações climatéricas que se fizeram sentir em todo o planeta. 

A União Europeia (UE) é o maior produtor mundial de vinho, cobrindo 60 % da produção mundial 

registada, destacando-se países como Itália, França e Espanha, onde as suas produções em 2016 

foram as mais elevadas, na ordem dos 48,8 mhl, 41,9 mhl e 37,8 mhl, respetivamente. Em 

Portugal tem se verificado o oposto relativamente à tendência mundial, a produção portuguesa 

tem vindo a crescer desde de 2014/2015, os produtores portugueses continuam a ser 

responsáveis por produções de vinho na ordem dos 7 mhl (Figura 1.1). 
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Introdução 2 

 
 

Figura 1.1-Produção de vinho em Portugal, (adaptado de (IVV, 2016).  

 

Nas últimas décadas outras regiões têm vindo a ser importantes e a apresentar subidas quanto 

à produção de vinho, como por exemplo os Estados Unidos da América (zona da Califórnia) e o 

Chile. 

Muitas regiões, sobretudo no Sul da Europa, dependem economicamente das atividades 

associadas à produção e comercialização de vinho, sendo o setor vitivinícola particularmente 

relevante na economia nacional e europeia (EU, 2015). Atualmente, assiste-se a uma crescente 

preocupação com as questões ambientais, nomeadamente com a emissão de gases de efeito de 

estufa, que são responsáveis pelo aquecimento global (causando alterações climáticas), com a 

escassez cada vez maior dos recursos naturais, e com impactes significativos no ambiente. 

As preocupações de carácter ambiental e o desenvolvimento sustentável do negócio assumem-

se crescentemente como áreas fulcrais para a competitividade das organizações do sector. Dada 

a importância económica e cultural atribuída à produção do vinho, assim como o forte 

crescimento do sector, é vital que sejam realizados estudos para compreender e minimizar os 

impactes ambientais negativos inerentes às suas atividades. Tal esforço é fundamental para 

garantir que a indústria permaneça economicamente e socialmente sustentável, tanto agora 

como no futuro (Christ e Burritt, 2013). A implementação de um Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA) permite controlar e minimizar os impactes ambientais associados às atividades do sector 

vinícola. 

O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) define desenvolvimento 

sustentável como uma forma de progresso que vai de encontro às necessidades do presente, 

sem comprometer as gerações futuras. Devido à larga escala de pobreza mundial, este desafio 
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é urgente. É fundamental olhar para o futuro, de forma a garantir que as decisões tomadas no 

presente não comprometerão o ambiente e as necessidades sociais e humanas dos nossos 

descendentes (BCSDPortugal, 2015). 

Tendo em conta a importância que o setor vitivinícola desempenha na economia, este tem 

vindo a desenvolver esforços no sentido de alcançar a sustentabilidade, englobando os seus 

quatro pilares: económico, ambiental, social e cultural. A avaliação da sustentabilidade no 

setor vitivinícola deve integrar todas as fases do ciclo de vida do produto, desde o cultivo até 

ao consumo final. Deverá também contemplar aspetos biológicos, de biodiversidade, 

paisagísticos e culturais, não descurando a valorização da herança cultural e histórica, e os 

objetivos das várias partes interessadas. 

Esta dissertação é uma forma de avaliar esses impactos, tendo como objetivos realizar uma 

avaliação da sustentabilidade, com maior relevância na dimensão ambiental, dos processos de 

engarrafamento, distribuição e reciclagem de materiais de um vinho produzido pela Sogrape 

Vinhos S.A., através da seleção de indicadores adequados ao estudo. Deste modo é possível a 

elaboração de uma Declaração Ambiental do Produto (DAP), sendo que estes documentos têm 

como objetivos, apresentar informação baseada numa análise de ciclo de vida (ACV) e 

informação adicional acerca dos aspetos ambientais dos produtos; Ajudar compradores e 

utilizadores a efetuar comparações informadas entre produtos que desempenham a mesma 

função; Incentivar a melhoria do desempenho ambiental; Fornecer informação para avaliação 

dos impactes ambientais dos produtos durante o respetivo ciclo de vida. A DAP é baseada no 

ciclo de vida de um produto, neste caso do vinho seguindo as normas ISO 14040 e 14044 e 

aplicando um conjunto de regras, requisitos e linhas de orientação, designadas por regras para 

a categoria do produto (RCP). Sendo este um estudo “cradle to grave”, na declaração deve 

estar incluídas todas as etapas do ciclo de vida do vinho de “terroir”, desde da viticultura e 

vinificação, passando pelo engarrafamento, estágio em garrafeira e finalização, até à etapa de 

expedição/distribuição. Os fatores avaliados, para além da pegada de carbono (PC) (calculada 

ao longo deste trabalho), são a acidificação (AC), processo químico que provoca redução de pH 

no solo; a eutrofização (ET), fenômeno causado pelo excesso de nutrientes numa massa de água 

que pode levar à diminuição de oxigénio, diminuindo a qualidade da água; depleção da camada 

de ozono (DCO), é a lenta destruição da camada de ozono provocado pelos CFC´s libertados 

pelos componentes utilizados em cada etapa do ciclo de vida do vinho e ainda a oxidação 

fotoquímica (OF), representa as emissões (voláteis, componentes orgânicos, metano, monóxido 

de carbono, etc) enviadas para atmosfera e que contribuem para a formação do smog 

fotoquímico.(Castanheira, João Queirós, Fausto Freire, 2014) 

O vinho de “terroir” é um vinho de denominação de origem controlada, sujeito a legislação 

própria no que respeita às características do solo, castas utilizadas, vinificação e 
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engarrafamento. A escolha dos indicadores terá por base a informação disponível na empresa 

e na literatura, e considerações sobre quais serão os impactes mais significativos nas etapas em 

estudo. 

 

1.2 Apresentação da Empresa 

A Sogrape Vinhos surgiu por um grupo de amigos em 1942, o objetivo da empresa passava por 

apostar forte no talento de um homem visionário, Fernando van Zeller Guedes para criar e 

desenvolver uma empresa de vinhos diferente, inovadora, capaz de divulgar e impor os vinhos 

portugueses nos mercados internacionais. A primeira marca portuguesa de vinhos 

internacionalmente reconhecida desta empresa foi o Mateus Rosé, este vinho é o principal 

impulso para o crescimento e afirmação da empresa enquanto líder a nível global, uma vez que 

se tornou um sucesso comercial em mais de 120 países. 

“Mais uma vez a Sogrape foi eleita a melhor produtora vinícola pela a World association of 

writers and journalists of wines and Spirits (WAWWJ)” 

A Sogrape Vinhos S.A. sempre se destacou e destaca pelo respeito pela tradição e pelos valores 

de ética e responsabilidade, aliadas à constante inovação e ambição de ser diferente dos 

restantes produtores. Liderada pela terceira geração da família fundadora, a Sogrape soube 

crescer, de forma sustentada, com um permanente investimento na valorização do seu 

património detendo hoje mais de 830 hectares de área de vinha nas principais regiões 

vitivinícolas portuguesas, para além disso apresenta um grande portefólio de marcas de vinhos 

portuguesas, destacando-se desde já, o Mateus Rosé e Sandeman, não esquecendo outras 

marcas como, os prestigiados Vinhos do Porto Ferreira e Offley, assim como o mais celebrado 

vinho português, Barca Velha (Casa Ferreirinha (Douro)),passando pelo Quinta dois Carvalhais 

(Dão), nos vinhos Herdade do Peso (Alentejo), nos frescos Vinhos Verdes Quinta de Azevedo e 

Gazela, e no versátil Grão Vasco (Dão), entre muitos outros. 

 

1.3 Contributos do Trabalho 

A avaliação da sustentabilidade é efetuada, atualmente, em muitos sectores agroalimentares, 

sendo o sector vitivinícola uma área de atividade económica e social relevante num contexto 

nacional e mesmo europeu. Em Portugal existem estudos semelhantes a este, mas nunca a nível 

do setor vitivinícola. A Sogrape Vinhos S.A. destaca-se das demais empresas do setor visto ser 

a primeira a tomar iniciativa neste tipo de estudo, com as dissertações realizadas 
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anteriormente pela Araújo (2016) e Morgado (2016), cujo complemento estará evidenciado 

nesta dissertação, deste modo será possível concluir a avaliação da sustentabilidade do ciclo 

de vida do vinho de “terroir”. 

Tal como os trabalhados realizados anteriormente, esta dissertação irá culminar num extenso 

trabalho que permitirá à empresa conhecer a sustentabilidade do seu vinho de “terroir” 

analisado e identificar os seus pontos fundamentais, onde poderão ser aplicadas ações de 

melhoria de forma a tornar o produto mais sustentável. Deste modo, A Sogrape Vinhos S.A. 

reforça o conceito de inovação e valores de ética que acompanharam a empresa desde da sua 

fundação, mostrando aos consumidores a importância quanto ao desempenho ambiental dos 

seus produtos. 

Com o trabalho desenvolvido nesta dissertação, espera-se que no futuro, este tipo de análises 

de sustentabilidade seja alargado a um maior portefólio de produtos, isto é, que seja feita o 

mesmo estudo para outros produtos da empresa. 

 

1.4 Organização da Tese 

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos, para uma maior facilidade na 

compreensão do trabalho desenvolvido, neste trabalho será também apresentado o capítulo 

referente à bibliografia consultada para a realização do mesmo, encontrando-se esta na parte 

final da dissertação. 

No primeiro capítulo “Introdução” é descrito um enquadramento e apresentação do projeto, a 

apresentação da empresa onde a dissertação foi realizada e são ainda apresentados os 

contributos de outros trabalhos para a realização deste projeto.  

No capítulo 2, “Contexto e Estado da Arte”, é realizada uma abordagem aos conceitos 

relevantes ao tema, que são a caracterização e a sustentabilidade do setor do vinho e o 

processo produtivo do vinho em estudo, neste caso o vinho de “Terroir”. 

O terceiro capítulo, “Descrição Técnica”, engloba a identificação dos indicadores de 

sustentabilidade selecionados para este caso de estudo e a forma como estes foram avaliados. 

No capítulo 4, “Resultados e Discussão”, são apresentados os resultados obtidos e respetiva 

discussão, bem como o seu enquadramento face a outros resultados da literatura e fornecidos 

pela empresa.  

No capitulo 5, o capítulo das “Conclusões”, onde se encontram sintetizados os resultados 

obtidos. 
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Por último e não menos importante, encontra-se o capítulo da avaliação do trabalho realizado, 

neste capitulo estão presentes algumas apreciações quanto aos objetivos estabelecidos 

inicialmente e ao trabalho efetuado, está apresentada a declaração ambiental do produto (DAP) 

que foi um trabalho realizado fora dos objetivos propostos mas que é um culminar de todos os 

trabalhos envolvendo a análise do ciclo de vida deste vinho de “ terroir”, encontra-se ainda 

uma pequena abordagem ao trabalho futuro que poderá vir a ser realizado dentro deste 

contexto de sustentabilidade. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 Caracterização do Sector do Vinho 

2.1.1 O Sector do Vinho no Mundo  

Muito embora o vinho seja uma das mais antigas bebidas do mundo, resultante do processo 

natural de fermentação alcoólica dos açúcares contidos nas uvas, boa parte das mudanças 

tecnológicas, comerciais e estruturais da indústria são recentes com a crescente entrada de 

mais produtores de vários países no mercado global. 

Em 2015, a área mundial ocupada por vinhas era de 7534 milhares de hectares (Figura 2.1), 

sendo que apenas cinco países (Espanha, China, França, Itália e Turquia) representaram metade 

das vinhas mundiais (OIV, 2016).  

 

Figura 2.1-Evolução da área mundial ocupada por vinhas de 2000 a 2015, (adaptado de OIV, 

2016).  

A área de plantação de uvas (viníferas e não viníferas), a nível global, caiu significativamente 

de 2003 a 2011, principalmente pela redução de vinhas em Espanha, França e Itália, no entanto 

nos últimos anos esse valor tem vindo a manter-se constante, estima-se que existem cerca de 

sete milhões e quinhentos mil hectares de vinhas (7534 mha). Nos últimos anos tem-se 

observado um aumento expressivo na área plantada em regiões como a China, Argentina e 

Chile, e que desta forma contribuíram para a estabilidade que se tem vindo a observar nos 

últimos anos.  
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Pelos gráficos da Figura 2.2, referentes aos anos de 2000 e 2014, verifica-se que a área ocupada 

por vinhas na Europa diminuiu de 63 % para 54 %, enquanto que na Ásia ocorreu um aumento 

de 19 % para 24 % (OIV, 2015). 

 

Figura 1.2 – Área ocupada por vinha a nível mundial em 2000 e 2014 (adaptado de OIV, 2015). 

A produção de uvas tem vindo a aumentar desde o ano 2000. Este aumento é em parte explicado 

pelas condições climatéricas favoráveis e pelo desenvolvimento e implementação de melhores 

técnicas de cultivo de uvas e produção de vinho.  

No entanto, segundo a OIV (2016), cerca de 5 % da produção global de uva é perdida, devido a 

fatores como condições climatéricas, restando assim cerca de 699 Mqx de uvas produzidas 

globalmente, em 2014. Deste valor de uvas produzidas, cerca de 300 Mqx foram colhidas, dando 

origem à produção de cerca de 248 Mqx de uvas em fresco e 52 Mqx de uvas sob a forma de 

passas. As restantes uvas, cerca de 399 Mqx, foram utilizadas na produção de cerca de 274 

milhões de hectolitros de vinho, como se verifica na Figura 2.3. 

Relativamente à produção de vinho a nível global, pelo gráfico da Figura 2.3, rapidamente se 

verifica que o maior valor de produção registado foi em 2004, onde se produziram cerca de 296 

milhões de hectolitros em todo o mundo. Em 2002 foram produzidos cerca de 257 milhões de 

hectolitros de vinho, sendo este o menor valor registado no período em análise. Verifica-se 

ainda que de 2012 para 2013 ocorreu uma elevada subida da produção de vinho, até cerca de 

289 milhões de hectolitros. No entanto, este último valor sofreu uma diminuição de cerca de 

21 milhões de hectolitros em 2014, registando-se uma produção de vinho mundial de 270 

milhões de hectolitros nesse ano. Em 2015 esse valor aumentou para 274,4 milhões de 

hectolitros. 
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Figura 2.3 – Evolução da produção de vinho a nível mundial desde 2000 até 2015 (adaptado de 

OIV, 2016). 

Em 2015, Itália foi o país que apresentou maiores níveis de produção de vinho, nomeadamente, 

49,5 milhões de hectolitros de vinho produzidos. Enquanto que França e Espanha registaram 

diminuições na produção de vinho desde 2013 até 2015. os Estados Unidos da América 

registaram elevadas produções pelo terceiro ano consecutivo (22,1 mhl). 

O consumo mundial de vinho em 2015 foi de 240 milhões de hectolitros, um valor próximo do 

apresentado em 2014, o que representa uma ligeira diminuição face a anos anteriores, como 

se observa na Figura 2.4 (OIV, 2015). 

 

Figura 2.4-Evolução do consumo mundial de vinho de 2000 a 2015, (adaptado de (OIV, 2016). 

O vinho produzido destina-se ao consumo, mas também à produção de aguardentes e vinagres. 

De 2000 a 2015 ocorreu uma mudança nos padrões de consumo de vinho, sendo que atualmente 

40 % do vinho produzido é consumido em países não Europeus (OIV, 2015). Os maiores 

consumidores continuam a ser os Estados Unidos, seguidos da França e da Itália.  
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Em 2015 o comércio de vinho aumentou 1,8 % em volume, representando 104,3 milhões de 

hectolitros, mas em termos de valor, este ronda os 28 mil milhões de euros (OIV, 2016). Os 

países que mais vinhos exportam são a Espanha, a Itália, a França, o Chile e a Austrália. Em 

contrapartida, os maiores importadores são os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha 

(OIV, 2016).  

2.1.2 O Sector do Vinho em Portugal  

O sector vitivinícola português é de grande importância tanto pelo valor económico que gera 

como pela população que ocupa e pelo papel que desempenha quer a nível social como de 

conservação do meio ambiental (IVV, 2016). Para além destes níveis, a dimensão cultural tem 

vindo a tomar grande importância no sector do vinho em Portugal. 

Estima-se que a área ocupada por vinhas em Portugal é de aproximadamente 190 milhares de 

hectares e que se divide por 14 regiões vitivinícolas, Figura 2.5, em que cada região conta com 

características específicas.  

 

Figura 2.5 - Regiões vitivinícolas em Portugal.  
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A vinha portuguesa divide-se em catorze regiões vitivinícolas: Minho (Vinho Verde), Trás-os-

Montes, Douro e Porto, Beira Atlântico, Terras do Dão, Terras da Beira, Terras de Cister, Tejo, 

Lisboa, Península de Setúbal, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores –Figura 2.5 (Wines of 

Portugal, 2015). 

  

Figura 2.6 - Área coberta por vinhas em Portugal em 2000 e em 2015 (adaptado OIV, 2016). 

O gráfico da Figura 2.6, permite fazer uma comparação da área coberta por vinha nas regiões 

vitivinícolas existem em Portugal em 2000 e em 2015, sendo claramente visível que as regiões 

de Trás-os-Montes, complementadas com as regiões Douro e Porto, são detentoras da maior 

área coberta por vinhas em Portugal. 

A evolução da produção de vinho em Portugal-Figura 2.7, sendo que a média da mesma nos 

últimos quinze anos foi de 6,7 milhões de hectolitros. 

 

Figura 2.7 – Evolução da produção de vinho em Portugal desde 2000 até 2015 (adaptado de 

OIV, 2016). 
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Na campanha 2015/2016 foram produzidos 7,0 milhões de hectolitros de vinho, sendo a região 

Porto e Douro a que registou maior produção (IVV, 2016). Portugal é o décimo primeiro maior 

produtor de vinho a nível mundial (OIV, 2016). 

No que diz respeito à quantidade de vinho consumido em Portugal (Figura 2.8) os valores 

rondam os 4,7-5,0 milhões de hectolitros consumidos, entre 2010 e 2015, segundo dados da OIV 

(2016). 

 

Figura 2.8 – Evolução do consumo de vinho em Portugal desde 2010 até 2015 (adaptado de 

OIV, 2016). 

O primeiro semestre de 2015 registou um crescimento nas exportações de 4,6 % face ao mesmo 

período do ano anterior. As receitas geradas pelas empresas portuguesas foram de 328 milhões 

de euros, o que representa um aumento de 14 milhões relativamente ao ano anterior. O 

crescimento dos mercados dos Estados Unidos, do Reino Unido, da China e do Canadá, 

contribuiu para este aumento das exportações (IVV, 2015). As exportações cresceram em valor, 

mas também em quantidade, tendo sido exportados 134 milhões de litros de vinho, no primeiro 

semestre de 2015 (IVV, 2015). 

As vendas no mercado nacional também subiram cerca de 3,4 % comparativamente ao ano 2014 

(IVV, 2015). De acordo com dados do Instituto da Vinha e do Vinho, em 2014 as vendas 

referentes à indústria do vinho foram de 498.045.000 € e em 2015 foram de 515.312.000 €. 

2.2 Sustentabilidade do Sector do Vinho 

 

“Desenvolvimento sustentável é aquele que busca as necessidades presentes sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades.” 

(Organização das Nações Unidas) 
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O termo “sustentabilidade” foi muitas vezes utilizado para justificar qualquer atividade, desde 

que ela mantivesse recursos para as gerações futuras. De uma forma mais rigoroso, significa 

que todas as atividades realizadas devem ser submetidas a uma avaliação mais aprofundada 

para determinar os impactes ambientais provocados por essa mesma atividade. 

A sustentabilidade do setor do vinho torna-se num aspeto bastante relevante e importante de 

avaliar, perante o impacto do setor, tanto a nível nacional, europeu como mundial. A 

sustentabilidade da produção de vinho é definida pela Organização Internacional da Vinha e do 

Vinho (OIV) como a estratégia global que inclui todas as etapas do ciclo produtivo do vinho 

desde a produção das uvas até ao consumo final. Consideram a sustentabilidade como o balanço 

entre 4 dimensões – económica, ambiental, social e cultural (Figura 2.9). A sustentabilidade 

económica das estruturas e territórios, da produção de produtos de qualidade, tendo em conta 

os requisitos de uma viticultura sustentável, riscos ambientais, produção segura, saúde do 

consumidor e valorização da herança histórica, cultural, ecológica e aspetos paisagísticos (OIV, 

2008). 

 

Figura 2.9-Dimensões da sustentabilidade. 

 

Diversos relatórios de sustentabilidade de empresas de produção de vinho, Inglesas e 

Americanas (principalmente da Califórnia) têm sido publicados, como por exemplo “California 

Sustainable Winegrowing Program Progress Report”, “Vineyard Sustainability,Report” and 

“2009 Sustainability Report” (CSWPPR, 2006; VSR, 2011; SR, 2009). Contudo, foram encontradas 

algumas limitações, como por exemplo o facto de não serem claramente identificados os 

indicadores de sustentabilidade, nem adequadamente quantificados. Estes relatórios focam 

principalmente o desenvolvimento do Sustainable Winegrowing Program, que se baseia em 

planos e medidas para uma melhoria contínua.  
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Estão também publicados e disponíveis na literatura trabalhos relacionados com o impacte 

ambiental da produção de vinho (Gazulla et al, 2010; Aranda et al., 2005; Cichelli et al, 2010; 

Point, 2008). No entanto estes trabalhos não representam uma avaliação completa, focando no 

global o processo produtivo do vinho (viticultura, produção do vinho e distribuição), incidindo 

apenas na distribuição. 

O sector vitivinícola tem também um papel relevante a desempenhar, tomando em conta as 

suas especificidades. Ao implementar práticas sustentáveis é possível melhorar a qualidade das 

uvas produzidas e, consequentemente, dos vinhos produzidos, e satisfazer os objetivos de 

outras partes interessadas, em particular consumidores e entidades reguladoras. A definição 

destas estratégias requer uma avaliação, mesmo que aproximada, da sustentabilidade e/ou 

contributo para o desenvolvimento sustentável da empresa, de modo a permitir a gestão das 

questões mais relevantes associadas à sustentabilidade. 

Em seguida serão analisados os aspetos mais relevantes das dimensões económicas, ambiental 

e sociais e culturais da sustentabilidade relacionados com o setor vitivinícola, de acordo com 

os objetivos deste trabalho. 

2.2.1 Dimensão Económica  

A dimensão econômica inclui não só a economia formal, mas também as atividades informais 

que provêm de serviços para indivíduos e grupos e aumentam, assim, a renda monetária e o 

padrão de vida dos indivíduos. Lucro é gerado a partir da produção de bens e serviços que 

satisfazem as necessidades humanas, bem como pela criação de fontes de renda para os 

empresários, empregados e provedores de capital (GROOT, 2002; SPANGENBERG e BONNIOT, 

1998). O retorno financeiro reflete a avaliação dos consumidores para os bens e serviços da 

empresa, assim como a eficiência com que os fatores de produção são utilizados, como capital, 

trabalho, recursos naturais e conhecimento. Alguns fatores que influenciam a avaliação do 

consumidor são utilidade, preço, qualidade e design. O retorno financeiro pode ser considerado 

um indicador do desempenho da empresa no curto prazo e uma base para a continuidade da 

empresa no longo prazo. Para Silva (1995), a sustentabilidade econômica pode ser alcançada 

pela alocação eficiente dos recursos e pelas modificações dos atuais mecanismos de orientação 

dos investimentos. 

2.2.2 Dimensão Ambiental  

A dimensão ecológica, ou ambiental, pode ser dividida em três sub dimensões. A primeira foca 

a ciência ambiental e inclui ecologia, diversidade do habitat e florestas. A segunda sub 

dimensão inclui qualidade do ar, da água (poluição) e a proteção da saúde humana por meio da 

redução de contaminação química e da poluição. A terceira sub dimensão foca a conservação 
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e a administração de recursos renováveis e não-renováveis e pode ser chamada de 

sustentabilidade dos recursos. 

A sustentabilidade ecológica, como uma das três dimensões, estimula empresas a considerarem 

o impacto de suas atividades no ambiente e contribui para a integração da administração 

ambiental na rotina de trabalho (GROOT, 2002; SPANGENBERG e BONNIOT, 1998). Na prática, 

isso significa redução dos efeitos ambientais negativos por meio de monitoramento, integração 

de tecnologia no processo, análise de ciclo de vida do produto e administração integrada da 

cadeia de produção. Para Silva (1995), a sustentabilidade ecológica pode ser atingida pela 

promoção de uma avaliação dos padrões de consumo e modificações desses padrões, 

principalmente dos recursos esgotáveis ou de stock. Pode-se, também, promover a 

internalização dos custos para as economias agressoras do meio ambiente. 

2.2.3 Dimensão Social 

A dimensão social consiste no aspecto social relacionado às qualidades dos seres humanos, como 

suas habilidades, dedicação e experiências. A dimensão social abrange tanto o ambiente interno 

da empresa quanto o externo. Indicadores para a dimensão social podem variar de uma empresa 

para outra, mas alguns são considerados comuns para diferentes setores de atuação. Dentro 

desses indicadores comuns, podem-se citar compensação justa, horas de trabalho razoáveis, 

ambiente de trabalho seguro e saudável, proibição de mão-de-obra infantil e de trabalho 

forçado, e respeito aos direitos humanos (GROOT, 2002; SPANGENBERG e BONNIOT, 1998). 

Outros indicadores são a criação de política social, o investimento em capital humano, o direito 

a associação, entre outros. Para Silva (1995), a sustentabilidade social está baseada num 

processo de melhoria na qualidade de vida da sociedade, pela redução das discrepâncias entre 

a opulência e a miséria, por meio de diversos mecanismos. Esses mecanismos podem ser: 

nivelamento do padrão de renda, acesso a educação, moradia e alimentação, entre outros 

(necessidades biofisiológicas e de formação intelectual). 

2.2.4 Dimensão Cultural  

Esta dimensão, cultural, até há bem pouco tempo era acoplada à dimensão social, formando 

assim uma dimensão sociocultural de análise de sustentabilidade (GRI, 2015). Atualmente 

verifica-se que esta dimensão se encontra cada vez mais isolada da social, sendo, portanto, de 

extrema importância, tal como os restantes pilares da sustentabilidade, havendo autores que 

defendem que esta dimensão é um pilar para todas as outras (Morgado, 2016). 
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2.3 Processo de Produção do Vinho 

A produção de vinho é uma arte e uma ciência, uma mistura de criatividade individual e 

tecnologia inovadora. Mas a produção de vinho é também um negócio, com fatores econômicos 

que conduzem a práticas de manufatura. Para ser bem-sucedido no mercado moderno, um 

produtor deve integrar os aspetos artísticos e econômicos da produção de vinho, e possuir uma 

sólida compreensão dos fatores intrínsecos e extrínsecos que estão subjacentes à motivação de 

compra por parte dos consumidores. 

A boa qualidade das uvas é uma condição essencial para a elaboração de vinhos de qualidade, 

mas não a única. É essencial controlar a forma de transportar as uvas, selecioná-las, controlar 

as cubas onde o mosto fermenta, realizar operações enológicas necessárias e decidir quanto 

tempo o vinho ficará em estágio.  

Antes de um produto engarrafado ir para venda e o vinho é passa por uma série de etapas de 

produção e também a diversas análises laboratoriais, não só para melhorar a sua qualidade 

como também avaliar as suas características e evolução. 

Na Figura 2.10 encontra-se o fluxograma representativo das etapas da produção de um vinho. 

UVA

Vinificaçao

Envelhecimento/

Maturação

Preparação para 

embarque

Produto Engarrafado

Produto Semi-Acabado Produto Acabado

 

Figura 2.10 – Fluxograma representativo das etapas da produção de um vinho. 

O processo de produção de vinho engloba 3 grandes fases: Viticultura (Uva), vinificação e 

engarrafamento (produto engarrafado). De modo a completar o ciclo de vida do vinho de 

“terroir”, e uma vez que em Morgado (2016) foi abordada a etapa de vinificação, em Araújo 

(2016) foram abordadas as etapas de vinificação e uma primeira fase de engarrafamento que 

compõem o processo de produção de vinho, nesta presente dissertação será explorada em maior 

pormenor a fase de engarrafamento, no entanto após esta grande fase existe uma outra etapa, 
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já fora do processo de produção que irá ser explorada, nomeadamente a distribuição/expedição 

do vinho de “terroir”. Neste trabalho apenas vamos analisar em detalhe a fase de 

engarrafamento, sendo as fases da viticultura e da vinificação descritas em detalhe em Morgado 

(2016) e Araújo (2016) respectivamente.  

 

2.3.1 Engarrafamento 

Sempre que se procede ao engarrafamento de um vinho, tal como nos processos anteriores, é 

necessário realizar um controlo laboratorial do mesmo. Deve-se assegurar as especificações 

internas do produto se encontram dentro dos termos legais e caso exista especificações no país 

de destino do produto ou mesmo do próprio cliente. Seguidamente, estão evidenciadas as 

análises que se efetuam a produtos engarrafados antes da venda aos respetivos clientes. 

Da adega para a fábrica de engarrafamento o vinho é transportado em camiões cisterna. De 

uma forma geral, a Figura 2.13 esquematiza o processo de engarrafamento. 

  

Figura 2.11 – Esquematização do processo de engarrafamento de um vinho. 

O engarrafamento do vinho de “terroir” divide-se em duas fases, uma primeira (contorno a 

vermelho) é realizado em Santa Marinha (V.N.Gaia), o processo inicia-se com a despaletização 

das garrafas, apesar de as garrafas serem novas, estas podem conter poeiras de vidro, pelo que 

é necessário ao seu enxaguamento e esterilização. Antes do enchimento, o vinho a engarrafar 

é novamente filtrado. Quando as garrafas se encontram cheias nesta fase apenas é incorporado 

a rolha. As garrafas são retiradas manualmente da linha de engarrafamento e são 

acondicionadas em box-paletes (contentores metálicos) com +/- 600 grfs. Um operador de 

empilhador conduz estas box-paletes para um camião e/ou carrinha para fazer o transporte 

para Avintes (V.N.Gaia), onde ocorre o estágio em garrafa (Armazém 2). Neste local, as garrafas 

Despaletização 

das garrafas

Enxaguamento/

Esterilização
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RolhagemCapsulagemRotulagem
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com filme 
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em maturação são mantidas à pressão atmosférica e a uma temperatura que pode variar entre 

12 e 20 Celsius. A humidade do ar (Hr) varia entre 65 % e 70 % (temperatura e humidade não 

condicionadas artificialmente).  

 Após o armazenamento, ocorre a segunda fase (contorno a azul), a chamada rotulagem e 

embalagem após o estágio em garrafa, onde se procede à capsulagem, processo através do qual 

é colocada a cápsula. Segue-se a rotulagem, que permite a identificação da marca e do tipo de 

vinho. 

A operação de encaixotamento engloba a formação de caixas, a colocação das garrafas em 

caixas, a colocação das divisórias e a impressão de caixas. As caixas são então colocadas em 

paletes e envolvidas em filme estirável. As paletes ficam armazenadas até serem expedidas 

para o cliente. 

Em seguida ocorre a distribuição/expedição do vinho engarrafado, é necessário e crucial que 

uma empresa de vinhos possua uma estrutura de distribuição global, exemplo disso é a Sogrape 

Vinhos, S.A., esta companhia opera pelo mundo inteiro e continua a concretizar a visão do seu 

fundador - divulgar os vinhos portugueses nos mercados internacionais. Para este conceito 

funcionar a empresa possui um conjunto de empresas distribuidoras para desta forma levar os 

seus vinhos a locais como os Estados Unidos da América, Nova Zelândia, Angola, não descorando 

o mercado nacional. 
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3 Descrição Técnica 

3.1 Identificação dos Indicadores de Sustentabilidade 

Para avalição da sustentabilidade do processo de produção do vinho em estudo e de acordo com 

os estudos anteriores realizados por Morgado (2016) e Araújo (2016) foi seguida a metodologia 

enunciada pela avaliação do ciclo de vida (ACV), sendo esta uma série de guias ou normas 

desenvolvidas para avaliação dos possíveis impactes ambientais causados como resultado da 

fabricação e utilização de determinado produto ou serviço, neste caso na produção de um vinho 

de “terroir”. 

A ACV estuda assim todo o caminho percorrido desde do cultivo da videira até ao consumo final 

do vinho, passando pela obtenção do produto final, englobando a obtenção das matérias-

primas, produção, utilização, tratamento no fim de vida, reciclagem e/ou deposição final do 

produto, isto é, consiste numa análise considerada como “cradle-to-grave” (ISO, 2006). 

No estudo desta metodologia é necessário seguir uma serie de etapas de acordo com as normas 

ISO 14040:2006, um dos principais objetivos é a definição das fronteiras do sistema, estando 

estes dependentes de fatores como a disponibilidade de dados primários, os objetivos e o nível 

de detalhe do estudo (Rugani, et al., 2013). Em Morgado (2016) e foi abordada a etapa de 

viticultura (Quinta da Sogrape Vinhos S.A.), em Araújo (2016), as etapas de vinificação (Quinta 

da Sogrape Vinhos S.A.) e enchimento no engarrafamento (Sta. Marinha) com mais detalhe, no 

entanto, nesta dissertação o foco principal são as etapas finais do ciclo de vido do vinho de 

“terroir”- armazenamento em garrafeira, finalização e rotulagem e expedição do produto 

final.- Todas elas ocorrem na instalação da Sogrape Vinhos S.A. em Avintes, representada a 

tracejado na Figura 3.1. No fim do estudo destas fases de final de ciclo de vida, é feita uma 

análise generalizada de todas as etapas do processo de produção de vinho, por forma a 

complementar as três dissertações e para permitir fechar o ciclo de vida de um modo “gate-

to-gate” de alguns dos indicadores utilizados.  
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Na Figura 3.1 encontra-se o esquematizada a definição das fronteiras do sistema em estudo. 

 
 

 

Quinta da Sogrape Vinhos S.A. 
 
 

Sta. Marinha 
 
 
 
 

Avintes 
 

 
 
 

Figura 3.1 – Definição das fronteiras do sistema em estudo, assim como as instalações onde 

são realizadas cada etapa do ciclo de vida. 

 

O transporte do vinho após enchimento foi considerado como uma fase inserida na etapa de 

estágio em garrafeira, estando esta incluída no sistema em estudo.  

A escolha de indicadores para avaliação da sustentabilidade permite suportar de uma forma 

mais efetiva o processo de tomada de decisão por parte das empresas de modo a promover um 

aumento da sustentabilidade dos negócios de qualquer ponto de vista, quer ambiental, 

económico, social e cultural.  

Esses indicadores devem ser selecionados tendo em conta os objetivos da empresa, tendo em 

atenção obrigações legislativas e/ou regulamentares, assim como questões estratégicas e de 

marketing. Por outro lado, os indicadores devem ser simples e de fácil compreensão, não 

tendenciosos e independentes o mais possível uns os outros, relacionados o mais possível com 

os aspectos da sustentabilidade que pretendem quantificar, é importante que seja possível o 

seu cálculo usando dados da empresa e/ou disponíveis na literatura. 

Tomando em conta os aspetos referidos anteriormente, e fazendo um aproveitamento dos 

trabalhos anteriores, Morgado (2016) e Araújo (2016), foram selecionados os indicadores 

presentes na Tabela 3.1. Os indicadores ambientais foram bastantes idênticos aos definidos 

pelas dissertações anteriores, uma vez que um dos principais objetivos do trabalho é incluir 

todas as etapas de modo a completar o ciclo de vida do vinho de “terroir”. Em relação aos 

indicadores económicos, estes foram os utilizados em Morgado (2016), no entanto estes foram 

adaptados às etapas finais em estudo. Já os sociais foram definidos tendo em conta o setor da 

atividade, como por exemplo Investimento em formação dos trabalhadores, assim como 

investimento em segurança e saúde no trabalho (SST), também forma abordados e analisados 

Expedição /Distribuição

Finalização e rotulagem

Estágio em garrafeira
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o número de trabalhadores por tipo de género, tipo de contrato e regime de trabalho e ainda 

a taxa de rotação de trabalhadores na Sogrape Vinhos S.A. Os indicadores culturais, nas etapas 

finais do ciclo de vida não foram contabilizados devido à falta de informação. 

A norma ISO 14040:2016 possui especificações que requerem a definição de uma unidade 

funcional para permitir, desta forma, efetuar comparações entre produtos vitivinícolas, sendo 

a unidade funcional (UF) escolhida para este estudo de 0,75 L, uma vez que é a unidade mais 

consensual encontrada na literatura e a principal unidade de produção usada pela empresa e 

pelo setor vinícola.  

Tabela 3.1 – Indicadores escolhidos para avaliação da sustentabilidade do processo de produção 

de vinho. 

Ambientais Económicos Sociais 

Pegada de 
Carbono (kg 

CO2eq./0,75 L) 

Resultados 

Operacionais 

(Custos de atividades, 

Custos de materiais) 

Formação dos 

trabalhadores 

Consumo de 
Água      

(L/0,75 L) 

Remuneração mão-de-

obra 

Segurança e saúde no 

trabalho 

Consumo de 
Energia 

(MJ/0,75 L) 

- 

Número de 

trabalhadores consoante 

o género, tipo de 

contrato e regime de 

trabalho. 

Intensidade de 
Material 

(kg/0,75 L) 
- 

Taxa de rotação da mão-

de-obra 

Resíduos 
Sólidos 

(kg/0,75 L) 
- - 

 

3.1.1 Indicadores Ambientais 

Na dimensão ambiental, um dos principais pilares do estudo da sustentabilidade, envolvida no 

processo de produção de vinho, tendo como foco principal as etapas finais do ciclo de vida do 

vinho de “terroir”, foram selecionados os indicadores presentes na Tabela 3.1, ou seja, pegada 

de carbono, consumo de água, consumo de energia, intensidade de material, resíduos sólidos.  

A pegada de carbono, expressa em quilogramas de dióxido de carbono por unidade funcional 

(kg CO2eq./0,75 L), é a quantidade de dióxido de carbono que um produto e/ou processo liberta 
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nas suas atividades, isto é, consiste na avaliação, monitorização, comunicação e verificação 

das emissões e/ou remoções de gases de efeito de estufa, durante o ciclo de vida do produto 

(ISO, 2013). Nas etapas em estudo, a pegada de carbono vai ter em conta os efeitos da utilização 

de eletricidade e de gás natural de arrefecimento, assim como combustível utlizado nos 

transportes realizados e destinados ao produto e ainda os materiais utilizados na fase de 

finalização e rotulagem, no entanto as emissões provocadas pelo resíduos sólidos não serão 

avaliadas pois a recolha destes resíduos fica ao encargo de uma empresa externa, independente 

da Sogrape, não estando a empresa ligado às emissões provocadas pelos resíduos sólidos 

produzidos nas fases referentes à etapa de engarrafamento. Após o cálculo da pegada de 

carbono, este indicador será comparado com outros resultados encontrados na literatura. 

Nesta dissertação, contrariamente às anteriores associados ao ciclo de vida do vinho de 

“terroir”, não será abordada a pegada hídrica uma vez que esta definição ainda está em 

discussão por parte das entidades associados ao setor vinícola, e à falta de dados primários 

para a devida análise, portanto o termo correto utilizado é o consumo de água, expresso em 

litros por unidade funcional (L/0,75 L), e consiste no volume de água consumida e destinada 

para satisfazer todas as necessidades no processo de produção do produto. 

O consumo de energia é, expresso em megajoules por unidade funcional (MJ/0,75 L). Para este 

indicador serão considerados os consumos de eletricidade, gás natural e combustível, que dizem 

respeito às etapas de estágio em garrafeira, finalização e rotulagem e ainda, à 

expedição/distribuição. 

No indicador intensidade de material, expresso em quilogramas palor unidade funcional 

(kg/0,75 L), vão ser quantificados os materiais utilizados na etapa de finalização e rotulagem, 

nomeadamente, cápsula, rótulo de papel, contra-rótulo de papel, divisória de cartão e caixa. 

A intensidade de material provocada pela utilização da garrafa e da rolha já foi calculada em 

Araújo (2016) na etapa de enchimento no engarrafamento. Serão também quantificados os 

produtos de higienização e os óleos e lubrificantes utilizados na manutenção das máquinas 

utilizadas na produção do vinho. 

Quanto aos resíduos sólidos, expresso em quilogramas por unidade funcional (kg/0,75 L), serão 

avaliados os que foram produzidos na fase da finalização e rotulagem e na 

expedição/distribuição.  
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3.1.2 Indicadores Económicos 

Para indicadores económicos foram selecionados resultados operacionais, que engloba os custos 

de atividades e custos de materiais e ainda a remuneração de mão-de-obra. 

Os resultados operacionais são o aglomerado das etapas em estudo, estágio em garrafeira, 

finalização e rotulagem e ainda expedição/distribuição, indicador este que engloba custos 

diretos de consumo de eletricidade e gás, consumo de combustível, consumo de água, os 

designados custos da atividade. Os custos de produção, onde estão inseridos os custos dos 

materiais utilizados na fase de finalização e rotulagem e ainda os custos de expedição. Para 

além destes, englobam ainda os proveitos, como vendas brutas e a margem comercial.  

A remuneração de mão-de-obra é um indicador importante para a empresa, visto que permite 

ter uma melhor noção dos gastos com os trabalhadores que tem ao longo dos anos na instalação 

em Avintes. 

3.1.3 Indicadores Sociais 

Nesta classe de indicadores foram incluídos quatro indicadores, investimento em formação de 

trabalhadores, segurança e saúde no trabalho, número de trabalhadores consoante o género, 

tipo de contrato e regime de trabalho e taxa de rotação da mão-de-obra. 

Atualmente a Sogrape Vinhos S.A. tem vindo a tomar medidas devido à grande preocupação 

com segurança e saúde dos seus trabalhadores e a sua formação, e ao longo dos anos tem vindo 

a investir em formas de implementação de melhorias no trabalho dos seus 

colaboradores/trabalhadores, sendo este um indicador importante de avaliar neste dissertação, 

visto que demonstra a preocupação da empresa no bem-estar e na capacidade de responder a 

adversidades que possam surgir com os seus trabalhadores, e como consequência a continuidade 

na produção de vinhos de qualidade- imagem de marca desta empresa.  

Quanto ao número de trabalhadores consoante o género, tipo de contrato e regime de trabalho 

e taxa de rotação de mão-de-obra, estes indicadores, tal como os nomes indicam, permite 

perceber que a Sogrape não tem definido um critério de seleção quanto aos géneros dos 

trabalhadores privilegiando assim a igualdade de direitos tanto para homens e mulheres e 

permitindo que haja oferta de trabalho anualmente. 

Praticamente todos estes indicadores mostram o interesse da empresa em manter as melhores 

condições no trabalho e em empregar qualquer tipo de pessoas, promovendo assim a área de 

produção do vinho de “terroir” em estudo. 
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3.1.4 Indicadores Culturais 

Por último, a classe dos indicadores culturais, esta dimensão que tem vindo a dar que falar ao 

logo dos últimos anos por se considerar que é um pilar que funciona como base para todos os 

outros e que deve ser desagregado dos indicadores sociais por se considerar que ao estar 

acoplado a outro tipo de indicador, parece que se está a desvalorizar a importância deste 

indicador de peso para a avaliação de sustentabilidade. (Morgado, 2016). 

Neste trabalho os indicadores culturais não serão abordados devido à falta de dados para o 

efeito, impossibilitando a análise deste tipo de indicador nas etapas finais do ciclo de vida do 

vinho de “terroir”. 

3.2 Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade 

A avaliação da sustentabilidade foi realizada para um vinho de “terroir” definido pela empresa, 

o mesmo vinho utilizado na análise efetuada por Morgado (2016) e por Araújo (2016).  

O vinho de “terroir “ é tinto, vinificado exclusivamente a partir de uvas produzidas numa quinta 

da Sogrape Vinhos S.A. e totalmente vinificado na adega dessa quinta, ficando um ano em 

estágio em barricas, sendo posteriormente levado para Vila Nova de Gaia, mais precisamente 

em Sta. Marinha, onde apenas é realizado o enchimento e rolhagem, após esta etapa as garrafas 

são encaminhadas para Avintes onde ficam em estágio de garrafeira durante cerca de 18 meses, 

após este tempo, as garrafas passam por um processo de finalização onde são incorporados os 

restantes constituintes de uma garrafa de vinho antes de serem expedidos e transportados aos 

clientes distribuídos por todo o mundo. 

De forma a reduzir a sazonalidade dos dados, resultante sobretudo da variabilidade climática 

entre anos, consideraram-se três anos de referência, os mesmos utlizados por Morgado (2016) 

e Araújo (2016) para efeitos de continuidade do processo produtivo do vinho de “terroir”, 

conforme representado na Tabela 3.2.  

 

Tabela 3.2- Etapas de produção do vinho de “terroir” e respetivos anos de referência. 

Etapas do vinho de “terroir” Anos de Referência 

Vinificação e Viticultura 2010 / 2011 /2012 

Engarrafamento (enchimento) e  

Estágio em garrafeira 
2012 / 2013 /2014 

Engarrafamento (finalização e rotulagem) e 

Expedição/Distribuição 
2013 / 2014 /2015 
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Para o cálculo dos indicadores ambientais foram utilizados dados primários, fornecidos pela 

empresa, e dados secundários, obtidos a partir de bases de dados existentes para o cálculo do 

ciclo de vida de um produto e/ou processo e das dissertações anteriores a este trabalho, 

Morgado (2016) e Araújo (2016) e dados esses descritos na Tabela 3.3. Este cálculo dos 

indicadores diz respeito às etapas referidas anteriormente e delineadas na Figura 3.1. 

 

Tabela 3.3 – Dados utilizados no cálculo dos indicadores ambientais e fonte dos mesmos apenas 

para as etapas em estudo. 

Pegada de Carbono 

CO2 associado ao consumo de 

eletricidade e gás natural 
Dados fornecidos pela empresa 

CO2 associado ao consumo combustível 

(diesel) 
Simapro V7.3/EcoInvent V2.0   

CO2 associado aos materiais utilizados 

para finalização e rotulagem 
Simapro V7.3 

Consumo de água 

Consumo de água Dados fornecidos pela empresa 

Consumo de energia 

Consumo de eletricidade e gás natural Dados fornecidos pela empresa 

Consumo de combustível Dados fornecidos pela empresa 

Intensidade Material 

Materiais utilizados na finalização e 

rotulagem 
Dados fornecidos pela empresa 

Produtos de higienização Dados fornecidos pela empresa 

Óleos e lubrificantes  Dados fornecidos pela empresa 

Resíduos Sólidos 

Resíduos Sólidos Produzidos Dados fornecidos pela empresa 

 

Dos indicadores ambientais, apenas para a pegada de carbono (Tabela 3.3) foi necessário 

recorrer aos dados fornecidos pela empresa e a dados secundários.  
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Como se pode observar pela Tabela 3.3, os dados secundários são provenientes de bases de 

dados de inventário de ciclo de vida, em particular da base de dados EcoInvent versão 2.0. Para 

alguns processos e materiais, sobretudo associados ao transporte e materiais usados no processo 

de finalização e rotulagem, foram utilizados fatores de emissão obtidos através do software 

SimaProTM versão 7.3, da International Wine Carbon Calculator (IWCC) e de estudos 

encontrados na literatura. O software SimaProTM é o software de análise de ciclo de vida mais 

utilizado neste tipo de estudo, pois é uma das formas de atribuir credibilidades aos resultados 

obtidos, e envolve a utilização de dados de inventário, e de um modelo para a avaliação do 

impacte ambiental, tendo-se utilizado neste trabalho a metodologia CML2001. Esta 

metodologia foi criada em 2001, pela Universidade de Leiden, Holanda e divide-se em duas 

versões, “baseline” e “non-baseline”, sendo que a versão “baseline” representa as categorias 

de impacte mais utilizadas em análises de ciclo de vida (Acero, et al., 2014). Neste estudo 

utilizou-se a versão “baseline”, sendo que as alterações climáticas foram a única categoria de 

impacte considerada. (Araújo, 2016) 

Os restantes indicadores, económicos, sociais e culturais, foram calculados e avaliados 

considerando a UF selecionada, recorrendo apenas aos dados primários fornecidos pela empresa 

e são referentes às etapas em estudo, estágio em garrafeira, engarrafamento (finalização e 

rotulagem) e expedição/distribuição. 

No entanto, de modo a melhorar esta dissertação permitindo completar a análise do ciclo de 

vida do vinho de “terroir” foi efetuado um aproveitamento dos dados obtidos para os 

indicadores ambientais, das dissertações anteriores, Morgado (2016), Araújo (2016) e França 

(2017). 
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4 Resultados e Discussão 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados e a respetiva discussão dos indicadores 

selecionados e analisados para o vinho de “terroir”. Nos subcapítulos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, serão 

apresentados os resultados dos indicadores ambientais, económicos, sociais e culturais, 

respetivamente, das etapas em estudo (estágio em garrafeira, engarrafamento (finalização e 

rotulagem) e ainda a etapa de expedição/distribuição). No subcapítulo 4.5, será apresentado 

os resultados referentes ao ciclo de vida completo para o vinho em estudo, relativamente aos 

indicadores ambientais, para o efeito será feito um aproveitamento dos dados das dissertações 

de Morgado (2016), Araújo (2016) e França (2017). Haverá um subcapítulo 4.6 onde será feita 

uma comparação dos valores obtidos face aos encontrados na literatura, relativamente a 

trabalhos envolvendo o mesmo processo de produção vinícola.  

 

4.1 Indicadores Ambientais 

 

Os resultados obtidos para cada um dos indicadores ambientais avaliados estão presentes na 

Tabela 4.1, para os anos de referência selecionados, anteriormente referidos (Tabela 3.2), e 

reportados relativamente à unidade funcional selecionada, ou seja, 0,75 L.  

 

Tabela 4.1 – Dados obtidos para os indicadores ambientais selecionados no estudo do vinho de 

“terroir”. 

Indicadores ambientais Vinho de “terroir” 

Pegada de Carbono (kg CO2 eq./0,75 L) 1,844 

Consumo de água (L/0,75 L) 0,375 

Consumo de energia (MJ/0,75 L) 7,948 

Intensidade de Material (kg/0,75 L) 0,049 

Resíduos Sólidos (kg/0,75 L) 6,33x10-4 

 

Para a pegada de carbono, foram considerados as emissões de carbono emitidas pelos seguintes 

componentes, eletricidade e gás natural utilizados nas etapas em estudo, estágio em garrafeira 

(armazenamento) e finalização e rotulagem (engarrafamento) e expedição/distribuição, 
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combustível utilizado na primeira e última etapa, descrita anteriormente, e os materiais 

utilizados na etapa de finalização e rotulagem durante os anos em estudo. 

Para a eletricidade utilizou-se um fator de emissão de 0,44 kg CO2 eq./ kWh, para o gás natural 

um fator de 2,75 kg CO2 eq/ kg, e para o combustível, considerou-se o utilizado com sendo 

diesel, cujo fator de emissão de carbono é de 3,2093 kg CO2 eq/L fuel. 

Para os materiais utilizados na etapa de finalização e rotulagem foram considerados os fatores 

de emissão descritos na Tabela 4.2, fatores estes que variaram consoante o tipo de material 

em estudo. 

 

Tabela 4.2 – Fatores de emissão de carbono de cada material utilizado na etapa de finalização 

e rotulagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efetuados todos os cálculos para cada componente que permitem calcular a pegada de carbono 

das etapas finais do vinho de “terroir”, e as devidas conversões de forma a somar todos as 

parcelas com a mesma unidade de grandeza, foram obtidos os valores presentes na Tabela 4.3, 

tendo em conta os fatores de emissão referidos anteriormente.  

 

 

 

 

 

Fatores de emissão (finalização e rotulagem) kg CO2 eq/ Kg 

Cápsula (Estanho) 82,3 

Rótulo de papel 2,01 

Contra-rótulo de papel 2,01 

Divisória cartão 0,657 

Caixa 1,14 

Produtos de Higienização 0,206 

Óleos e lubrificantes 1,04 

Total 89,4 
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Tabela 4.3 –Valores obtidos para a pegada de carbono de cada componente para as etapas 

finais do ciclo de vida do vinho de “terroir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os valores da Tabela 4.3, foi possível obter o gráfico da Figura 4.1, onde se pode avaliar 

visualmente o impacto de cada componente no valor final da pegada de carbono. 

 

Figura 4.1 – Contributo relativo de cada componente para a pegada de carbono das etapas 

finais do vinho de “terroir”. 

 

Pela análise do gráfico da Figura 4.1, pode-se observar que as emissões de carbono provocadas 

pelos materiais utilizados na etapa de finalização e rotulagem, nomeadamente, produtos de 

higienização, óleos e lubrificantes e materiais das embalagens, sendo este último componente 

o principal responsável pelo valor obtido para a pegada de carbono.  

Pegada de Carbono (kg CO2 eq./ 0,75 L) 

Eletricidade 0,194 

Gás natural 0,254 

Combustível 0,033 

Materiais para finalização e rotulagem 0,434 

Total 0,915 

Eletricidade
21%

Gás Natural
28%

Combustivel
4%

Materiais (finalização e 
rotulagem)

47%
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Fazendo um somatório de todos os valores referentes a cada componente descrito 

anteriormente, obteve-se um valor de 0,915 kg CO2 eq./ 0,75 L para a pegada de carbono para 

as etapas finais do ciclo de vida do vinho em estudo. Fazendo uma análise de comparação das 

etapas finais, podemos observar pela Tabela 4.4 qual a etapa que mais contribui para uma 

maior pegada de carbono. 

 

Tabela 4.4 –Contributo relativo de cada etapa do ciclo de vida para a pegada de carbono para 

as diferentes etapas em estudo do ciclo de vida do vinho de “terroir”. 

 

 

Analisando a Tabela 4.4 observa-se que a etapa de finalização e rotulagem é responsável por 

79,8 % das emissões, enquanto que a expedição/distribuição, é responsável por 19,8 %, já a 

etapa de estágio em garrafeira é aquela que menos contribui para a pegada de carbono quando 

se fala das etapas finais do ciclo de vida do vinho de “terroir”, com um valor de cerca de 0,4 

%. As maiores emissões de dióxido de carbono associadas à etapa de finalização e rotulagem 

prendem-se com a elevada contribuição dos materiais das embalagens neste indicador, como 

já foi referido anteriormente. 

 

Para o indicador ambiental, designado por consumo de água, o valor obtido foi de 0,375 L/ 0,75 

L, este valor tem em conta os consumos levados a cabo pela empresa para o processo produtivo 

do vinho, no entanto neste trabalho só se contabiliza no consumo de água na etapa de estágio 

em garrafeira, nomeadamente, com a lavagem do local e até mesmo das garrafas armazenadas. 

 

Para o consumo de energia, Figura 4.2, foram considerados os componentes de combustível 

eletricidade e gás natural consumidos durante as etapas em estudo. Após pesquisa na literatura, 

foi utilizado o fator de conversão para o diesel, 39 MJ/ L. Efetuados os cálculos foram obtidos 

os valores associados ao uso da eletricidade, gás natural e de combustível, 1,58 MJ/ 0,75 L, 

0,797 MJ/ 0,75 L e 0,803 MJ/ 0,75 L, respetivamente.  

 

Estágio em Garrafeira Finalização e rotulagem Expedição/Distribuição 

0,4 % 79,8 % 19,8 % 
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Figura 4.2 – Percentagem relativa de consumo de energia nas 3 etapas finais do ciclo de 

vida: estágio em garrafeira, finalização e rotulagem e expedição/distribuição. 

 

Como se pode verificar pela Figura 4.2, tendo em conta todas as etapas finais do ciclo de vida 

do vinho, a maior contribuição para o consumo de energia é a eletricidade, ocupando cerca de 

50 % do consumo de energia, já os outros componentes, gás natural e combustível, ocupam 25 

% e 25,2 %, respetivamente, do valor total.  

Comparando as etapas finais do ciclo de vida, Tabela 4.5, podemos, deste modo, perceber qual 

a etapa que mais contribui para o consumo de energia. 

 

Tabela 4.5 –Contributo relativo das diferentes etapas em estudo do ciclo de vida do vinho de 

“terroir” para o consumo de energia. 

 

Observando a Tabela 4.5 observa-se que as etapas de finalização e rotulagem e a de 

expedição/distribuição representam aproximadamente o mesmo valor, sendo ele de 49,2 % e 

49,8 %, respetivamente. Estes valores devem-se na sua grande parte à componente da 

eletricidade. Já na etapa de estágio em garrafeira obteve-se uma contribuição de 1,0 % para o 

consumo de energia. 

Para o cálculo do indicador ambiental, intensidade de material, foram considerados os 

materiais utilizados na etapa de finalização e rotulagem, sendo que que nesta etapa final do 

ciclo de vida existe a contribuição dos materiais das embalagens, assim como de produtos de 

Eletricidade
49,8%

Gás natural
25,0%

Combustível
25,2%

Estágio em Garrafeira Finalização e rotulagem Expedição/Distribuição 

1,0 % 49,2 % 49,8 % 
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higienização da instalação fabril e óleos e lubrificantes da maquinas utilizados no processo de 

produção. Os valores desse indicador encontram-se um representado no gráfico da Figura 4.3.  

 

Figura 4.3 – Percentagem relativa da intensidade material na etapa final do ciclo de vida, 

finalização e rotulagem. 

 

Efetuando a análise da Figura 4.3, para a intensidade material, observa-se que a componente 

dos materiais das embalagens tem um enorme impacto na etapa em análise, com uma 

contribuição percentual de cerca 99 %, quantos aos restantes componentes, somando a 

percentagem de ambos obteve-se um valor de, aproximadamente, 1 %. 

Relativamente aos resíduos sólidos produzidos pela produção do vinho de “terroir”, foram 

considerados resíduos provocados pelas etapas, de finalização e rotulagem e ainda pela etapa 

de expedição/distribuição, foi considerado uma série de produtos, tais como “embalagens de 

papel e cartão”, “metais”, entre outros (Anexo 1), e que durante os três anos de referência a 

sua produção foi de 579 306 kg, em média. Deste modo foi possível obter um valor de resíduos 

sólidos para a etapa de finalização e rotulagem de 6,32x10-4 kg / 0,75 L e para a etapa de 

expedição/distribuição de 1,43x10-6 kg/ 0,75 L. 

 

4.2 Indicadores Económicos 

 

Para os indicadores económicos, tal como para os sociais, a análise foi feita para todas as etapas 

finais do ciclo de vida do vinho de “terroir”, ou seja, estágio em garrafeira, finalização e 

rotulagem e ainda a etapa de expedição/distribuição. Todas as etapas foram alocadas à UF de 

0,75 L e a etapa do estágio em garrafeira foi analisada para os anos de 2012, 2013 e 2014, pois 

desde da colheita da uva até chegar a esta etapa o vinho encontra-se em barrica, sendo as 

Produtos de 
higienização

1,02%
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Materiais das 
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restantes etapas estudadas e analisadas para os anos 2013, 2014 e 2015, visto que o vinho fica 

cerca de 18 meses em estágio antes de ser finalizado e rotulado, pronto para expedição. 

Os resultados operacionais, apresentados na Figura 4.4, das etapas finais do ciclo de vida do 

vinho, engloba custos diretos de consumo de eletricidade e gás natural, do consumo de 

combustível, do consumo de água, do custo da aquisição dos materiais das embalagens e dos 

custos para a expedição do produto final. Para além disto, engloba ainda os rendimentos, como 

as vendas brutas e a margem comercial.  

 

Figura 4.4 – Resultados Operacionais referentes às etapas finais do ciclo de vida. 

 

Pela análise da Figura 4.4, podemos observar que no ano de 2014 foi onde se registou o valor 

mais alto, cerca de 12 € /UF, este valor deve-se fundamentalmente a este ano ter sido um bom 

ano quanto ao número de garrafas de vinho vendidas. Em 2012 apenas está contabilizado o 

valor para a etapa de estágio em garrafeira, e a explicação para o seu valor negativo deve-se 

ao facto de o vinho em estudo ainda não estar a ser expedido. Em 2013 seria de esperar um 

valor mais elevado próximo do de 2014 e 2015, mas tal não se verificou devido 

fundamentalmente ao baixo valor em vendas, sendo depois compensado em 2014. 

Para os restantes indicadores económicos definidos no estudo da sustentabilidade das etapas 

finais do ciclo de vida do vinho de “terroir”, a análise foi feita num único gráfico onde é avaliado 

o valor médio da renumeração da mão da obra, custos de atividade e ainda os custos dos 

materiais (Figura 4.5) em €/UF tendo em conta os anos de estudo para cada etapa final. 
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Figura 4.5 – Indicadores económicos avaliados para as etapas finais do ciclo de vida do vinho 

de “terroir” para os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. 

 

Pela análise do gráfico da Figura 4.5, observa-se que a empresa nas etapas finais de produção 

do vinho tem um gasto de 0,28 € /UF, 1,15 € /UF e 0, 82 € /UF, para a renumeração de mão-

de-obra, custo das atividades de produção e custo de materiais para embalagens. A 

renumeração de mão-de-obra foi calculada sabendo o salário base durante os anos em estudo 

(912,25 €) e o número de trabalhadores por cada etapa e alocando à quantidade de vinho 

“terroir” produzido. Quanto aos custos de materiais, sabendo o custo de produção de cada 

garrafa (Tabela 4.6) podemos determinar o custo dos materiais utilizados na produção de cada 

garrafa de vinho. 

 

Tabela 4.6 –Valores dos materiais utilizados na etapa de finalização e rotulagem constituinte 

de uma garrafa de vinho. 

Vinho de “terroir” Preço (€) 

Selo 0,17 

Matérias primas (excepto garrafa e rolha) 4,71 

Total de 6 garrafas 4,88 

Total de 1 garrafa 0,82 

 

Como se pode observar a Tabela 4.6, devemos ter em conta que na etapa de finalização e 

rotulagem não é contabilizado o valor da garrafa e da rolha, uma vez que estes materiais foram 
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utilizados na etapa de enchimento (engarrafamento), em Araújo (2016). O valor dos materiais 

para a produção de uma garrafa de 0,75 L na etapa em análise tem um custo total de 0,82 €. 

 

4.3 Indicadores Sociais 

 

Para o cálculo do investimento em formação, foi a partir dos dados fornecidos pela empresa, e 

desta forma foi possível obter o gráfico da Figura 4.6, onde se avaliam os investimentos feitos 

em formação pela empresa aos funcionários nas etapas em estudo, nos respetivos anos em 

análise, em euros por unidade funcional. Na Figura 4.6 está também representado o indicador 

de investimento segurança e saúde no trabalho, também em €/UF para as etapas finais do ciclo 

de vida de produção do vinho de “terroir”. 

 

Figura 4.6 – Indicadores Sociais avaliados para as etapas finais do ciclo de vida, em €/UF 

para os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. 

 

Analisando o gráfico da Figura 4.6, por cada unidade funcional a Sogrape Vinhos S.A. tem feito 

um investimento quer seja em formação de trabalhadores, quer na segurança e saúde no 

trabalho, observando-se valores de 0,03 € e 0,01 €, respetivamente. Estes valores permitem 

afirmar que a empresa tem vindo a demonstrar preocupação pela formação dos seus 

trabalhadores e pela segurança e saúde no trabalho. 

Outro indicador social é o número de trabalhadores/colaborados envolvidos nas etapas em 

estudo, sendo que o número total, em média de trabalhadores nas etapas de estágio em 
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garrafeira, finalização e rotulagem e expedição/distribuição, durante os anos em análise é de 

cerca de 62 pessoas. De acordo com a Tabela 4.7 podemos observar a percentagem de 

trabalhadores, quer seja por género (feminino/masculino), por tipo de contrato 

(efetivo/temporário) e regime de trabalho (integral/parcial). 

 

Tabela 4.7 –Indicador social representativo dos trabalhadores/colaboradores associados às 

etapas finais do ciclo de vida do vinho. 

Trabalhadores/Colaboradores Percentagem 

Femininos 71,0 % 

Femininos com contrato efetivo 86,4 % 

Masculinos com contrato efetivo 83,3 % 

Femininos a tempo integral 86,4 % 

Masculinos a tempo integral 94,4 % 

 

De acordo com a Tabela 4.7, podemos observar que o género feminino é o grupo mais 

predominante quanto ao género dos trabalhadores nas etapas finais do ciclo de vida, com uma 

percentagem de 71 %. Quanto ao número de trabalhadores por tipo de contrato, observa-se o 

valor de 86,4 % e 83,3 %, para os trabalhadores femininos e masculinos, respetivamente ambos 

com contrato efetivo. Quanto ao regime de trabalho, são os trabalhadores masculinos que 

predominam com uma percentagem maior quanto aqueles que trabalham a tempo integral, 

94,4 %, em relação aos trabalhadores do género feminino, 86,4 %. Todos os trabalhadores com 

contrato na Sogrape Vinhos S.A. possuem seguro de saúde. 

Outro indicador social a ter em conta é a taxa de rotação dos trabalhadores na empresa, essa 

taxa tem variado dos 2,00 %, registado no ano de 2012 e os 2,84 %, registado em 2013, sendo 

que em 2014 e 2015 manteve-se constante, por volta dos 2,70 %. Este indicador só demonstra 

o interesse de anualmente a Sogrape Vinhos S.A. promover a criação de emprego em Portugal. 
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4.4 Ciclo de vida completo do vinho de “terroir” 

 

Neste subcapítulo será apresentado os resultados referentes ao ciclo de vida completo para o 

vinho de “terroir”, relativamente aos indicadores ambientais, para o efeito será feito um 

aproveitamento dos dados das dissertações de Morgado (2016), Araújo (2016), França (2017) e 

os anteriormente apresentados. 

A Figura 4.7 permite aferir qual a etapa do ciclo de vida com maiores emissões de dióxido de 

carbono associadas. 

 

Figura 4.7 – Percentagem relativa da pegada de carbono em todas as etapas do ciclo de vida. 

 

Observa-se que a finalização e rotulagem é responsável por 38,2 % % das emissões globais, 

seguindo-se o engarrafamento, enchimento com 31,9 %, enquanto a vinificação tem uma 

contribuição de 20,3 %. Já a expedição/ distribuição contribui com 9,5 % e o estágio em 

armazenamento em pouco contribui para a pegada de carbono, com um valor de 0,2 %. As 

maiores emissões de dióxido de carbono associadas à fase do engarrafamento (enchimento) e 

de finalização e rotulagem prendem-se com a elevada contribuição dos materiais das 

embalagens neste indicador, destacando-se a influência da garrafa de vidro e da cápsula de 

estanho. A etapa de viticultura não foi considerada neste estudo da pegada de carbono, uma 

vez que se obteve valores negativos de emissão de carbono, -2,651 kg CO2 eq./0,75 L, devido 

fundamentalmente ao CO2 que é sequestrada pelas plantas. 
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A Figura 4.8 representa a distribuição do consumo de água pelas etapas de viticultura, 

vinificação, engarrafamento (enchimento) e estágio em garrafeira, uma vez que nas restantes 

etapas não existe consumos de água.  

 

Figura 4.8 – Percentagem relativa do consumo de água nas etapas do ciclo de vida do vinho 

de “terroir” (viticultura, vinificação, engarrafamento (enchimento) e estágio em garrafeira). 

 

 

Pela análise da Figura 4.8, a viticultura é a etapa com maior contribuição no consumo de água, 

cerca de 91 %, enquanto que o armazenamento e a vinificação são as etapas que envolve menos 

consumo de água, aproximadamente 2 %. O maior consumo de água no na viticultura é explicado 

pela constante irrigação utilizada na agricultura na qual é consumido um volume elevado de 

água. Na etapa de engarrafamento o consumo de água é explicado pelo funcionamento 

constante da unidade de engarrafamento, na qual é consumido um volume elevado de água no 

enxaguamento das garrafas. 

Na figura 4.9 é ainda possível comparar a contribuição das etapas do ciclo de vida do vinho em 

estudo quanto ao consumo de energia. 
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Figura 4.9 – Percentagem relativa do consumo de energia nas etapas do ciclo de vida do 

vinho de “terroir”. 

 

Pela análise da Figura 4.9, as etapas de vinificação, finalização e rotulagem e 

expedição/distribuição são as que mais contribuem para o consumo de energia, com 33,8 %, 

31,8 % e 31,3 %, respetivamente, sendo que estes valores muito se devem aos consumos de 

combustível para o transporte e ainda o consumo de eletricidade e gás natural para o processo 

produtivo do vinho. As restantes etapas pouco contribuem para o consumo de energia. 

Quanto à intensidade material, Figura 4.10, apenas são apresentados valores para as etapas de 

viticultura, vinificação, engarrafamento (enchimento) e finalização e rotulagem. As restantes 

etapas não contribuem, pois não envolve a utilização de materiais para o processo produtivo. 

 

Figura 4.10 – Percentagem relativa da intensidade material nas etapas do ciclo de vida do 

vinho de “terroir”. 
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Pela análise da Figura 4.10, podemos constatar que a etapa de Engarrafamento (enchimento) 

é o principal responsável pelo maior contributo quanto ao indicador de intensidade material, 

com 79 %, seguido da etapa de vinificação, 11 %. 

 

Por último, relativamente aos indicadores ambientais, no indicador de resíduos sólidos, 

representado na Figura 4.11, é feita a análise dos resíduos sólidos provocados pelas etapas do 

ciclo de vida do vinho de “terroir”. 

 

Figura 4.11 – Percentagem relativa dos resíduos sólidos nas etapas do ciclo de vida do vinho 

de “terroir”. 

Na figura 4.11, observa-se que a etapa que mais contribui para a formação de resíduos sólidos 

é a da vinificação, 57,6 %. A etapa de engarrafamento (enchimento) contribui com 31,6 %, a 

parcela “outros“ é referente às etapas de finalização e rotulagem e expedição/distribuição. A 

etapa de estágio em garrafeira não é contabilizada pois apenas realiza o armazenamento das 

garrafas após enchimento. 

 

4.5 Comparação do ciclo de vida do vinho de “terroir” face a resultados 

encontrados na literatura 

Para os resultados obtido para o vinho de “terroir” é ainda possível comparar esse vinho com 

resultados da literatura relativamente ao indicador “pegada de carbono” para as etapas finais 

do ciclo de vida deste vinho. Na Tabela 4.8 estão listados os artigos que serão utilizados para a 

comparação com o vinho de “terroir”, sendo que esses artigos são relativos ao setor do vinho. 

Todos os resultados dos artigos selecionados têm foram adaptados às mesmas fronteiras do 

sistema em estudo e são reportados à mesma unidade funcional. 
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Tabela 4.8-Artigos selecionados para comparação de resultados. 

Referência Vinho em análise 

Point et al, 2008 “Nova Scotian wine consumed in Nova Scotia” 

Aranda et al, 2005 “Spanish wine” 

Gazulla et al, 2010 “Spanish wine, transport to UK” 

Cichelli et al, 2010 “local Italian wine” 

 
Na Figura 4.12 estão presentes os resultados obtidos relativos ao indicador pegada de carbono 

para o vinho de “terroir”, bem como alguns resultados encontrados na literatura.  

 

Figura 4.12 – Comparação do indicador pegada de carbono entre o vinho de “terroir” e 

outros valores da literatura para as etapas finais do ciclo de vida. 

 

Analisando a Figura 4.12 podemos observar que a pegada de carbono para o vinho em estudo, 

1,844 kg CO2 eq./0,75 L está dentro dos valores encontrados na literatura para vinhos com as 

mesmas características, encontrando este valor entre os 0,735 - 3,761 kg CO2 eq./0,75 L (dados 

da literatura), sendo que a diferença de valores das pegadas de carbono nas etapas em análise 

pode dever-se a fatores relacionados com os materiais utilizados no embalamento, ou sabendo 

que este vinho passa por um processo de estágio em garrafeira, o mesmo pode não se aplicar 

aos vinhos encontrados na literatura. 
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4.6 Elaboração da DAP de acordo com os dados da Análise de Ciclo de 

Vida do vinho de “terroir” e comparação com a literatura 

 

Para a elaboração do documento ambiental do produto foram selecionados alguns indicadores 

que serviram de apoio aos dados obtidos durante esta dissertação. Desta forma foi possível 

calcular os seguintes valores de acidificação, eutrofização, depleção da camada de ozono e 

oxidação fotoquímica para as diferentes etapas do ciclo de vida do vinho em estudo. (Tabela 

4.9. 

 

Tabela 4.9-Potenciais dos impactes ambientais calculados para as etapas do ciclo de vida do 

vinho de “terroir”. PC (pegada de carbono); AC (acidificação); ET (eutrofização); DCO (depleção da camada de 

ozono); OF (oxidação fotoquímica). 

 

Viticultura Vinificação 
Engarrafamento 
(enchimento) 

Estágio 
em 

Garrafeira 

Finalização 
e 

Rotulagem 

Expedição 
/Distribuição 

Total 

PC 
 (kgCO2 eq /UF) 

-2,6320 0,7880 2,4806 0,0056 0,8058 0,3658 1,8138 

AC  
(kgSO2 eq /UF) 

1,91E-02 9,75E-05 6,08E-02 1,37E-05 3,06E-03 6,69E-04 8,38E-02 

ET  
(kgPO43- eq/UF) 

3,30E-03 6,44E-05 3,82E-03 1,01E-05 1,45E-03 4,74E-04 9,12E-03 

DCO  
(kgCFC-11 eq/UF) 

1,42E-06 1,43E-08 5,69E-07 2,15E-09 3,47E-07 1,01E-07 2,45E-06 

OF  
(kgC2H4 eq/UF) 

1,14E-03 3,89E-06 3,78E-03 5,06E-07 1,60E-04 2,62E-05 5,11E-03 

 

De acordo com a Tabela 4.9, podemos observar os valores obtidos para as os impactes 

calculados e conclui-se que as substâncias que mais contribuem para a acidificação são 

principalmente aquelas emitidas durante a etapa de engarrafamento (enchimento) devido à 

utilização das garrafas e o uso de eletricidade, sendo que a etapa de viticultura apresenta um 

forte contributo para este fator devido à aplicação de fertilizantes; a eutrofização (ET), as 

etapas que mais contribuem para este fator é o de viticultura e a de engarrafamento 

(enchimento), os processos levados a cabo nestas etapas fazem com que haja emissões para o 

ar, água e solo provocadas por diferentes substâncias, como nitratos, fosfatos e amoníaco; a 

depleção da camada de ozono (DCO) apresenta um maior valor na etapa de viticultura, e ainda 

a oxidação fotoquímica (OF), as etapas que mais contribuem no envio de emissões 

(componentes orgânicos voláteis, metano, monóxido de carbono, etc) para a atmosfera e 
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provocando, assim, a formação do smog fotoquímico, são as da viticultura e a de 

engarrafamento (enchimento). 

Na seguinte tabela encontra-se a comparação dos valores obtidos totais para o vinho de 

“terroir” relativamente a valores obtidos da literatura. (Neto et al, 2012; Fusi et al, 2014; Point 

et al, 2012). 

 

Tabela 4.10-Comparação dos valores obtido para o vinho de “terroir” com os da literatura. PC 

(pegada de carbono); AC (acidificação); ET (eutrofização); DCO (depleção da camada de ozono); OF (oxidação 

fotoquímica). 

 
Terroir 

Neto et al, 
2012 

Fusi et al, 
2014 

Point at al, 
2012 

PC 
 (KgCO2 eq /UF) 

1,8138 2,73 1,01 2,06 

AC 
 (KgSO2 eq /UF) 

8,38E-02 1,45E-02 6,88E-03 2,60E-02 

ET 
 (kgPO43- eq/UF) 

9,12E-03 8,01E-03 9,01E-04 6,49E-03 

DCO  
(KgCFC-11 eq/UF) 

2,45E-06 4,01E-07 2,22E-07 4,85E-08 

OF  
(KgC2H4 eq/UF) 

5,11E-03 1,08E-02 2,93E-04 4,58E-04 

 

Como se pode observar pela Tabela 4.10, verificamos que os valores obtidos para os indicadores 

adicionais foram bastante coerentes com os da literatura apesar de os dados serem mais 

elevados, à excepção da pegada de carbono. A explicação para esta ligeira diferença é, devido 

fundamentalmente, ao facto de este vinho, sendo ele de “terroir” apresentar características 

do solo, castas utilizadas, vinificação e engarrafamento únicas relativamente aos vinhos 

analisados pelos outros autores e encontrados na literatura. 
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5 Conclusões 

 

Nesta dissertação realizou-se uma avaliação da sustentabilidade do processo de produção de 

um vinho de “terroir” em específico produzido na Sogrape Vinhos S.A., o mesmo estudado em 

trabalhos anteriores (Morgado, 2016; Araújo, 2016), fazendo uma abordagem mais 

pormenorizada às etapas finais do ciclo de vida desse vinho. Com este estudo foi possível fechar 

o ciclo de vida de alguns indicadores comuns a todos os trabalhos, nomeadamente, indicadores 

ambientais, para as fases de viticultura, vinificação e engarrafamento (enchimento), estágio 

em garrafeira, finalização e rotulagem e expedição/distribuição, ou seja, de uma perspetiva 

“cradle-to-gate”. 

Para se proceder à avaliação da sustentabilidade deste vinho, seguiu-se o mesmo procedimento 

aplicado nas dissertações anteriores, ou seja, a metodologia de ACV. Foi ainda efetuada uma 

análise às dimensões económicas e sociais das etapas finais que compõem o ciclo de vida, ou 

seja, estágio em garrafeira, finalização e rotulagem e expedição/distribuição. 

No indicador pegada de carbono, obteve-se um valor de 1,844 kg CO2 eq./0,75 L, e que 

relativamente aos dados obtidos da literatura (0,735 - 3,761 kg CO2 eq./0,75 L) este encontra-

se dentro do intervalo. A etapa com maior contribuição é a da finalização e rotulagem (79,8 

%), sendo a etapa de estágio em garrafeira a fase com menor contribuição, 0,4 %. Concluiu-se 

ainda após efetuado o estudo, que os materiais para embalagens são os que contribuem em 

maior quantidade para esta pegada.  

No consumo de água (0,375 L/0,75 L), apenas se considerou o consumo gasto para a etapa de 

estágio em garrafeira, para a lavagem do armazém e das garrafas, visto que os valores 

primários, ou seja, os dados fornecidos pela empresa apenas permitem avaliar o consumo para 

esta etapa. 

Relativamente ao consumo de energia, o valor obtido foi de 7,948 MJ/0,75 L, a 

expedição/distribuição é a etapa do ciclo de vida que mais contribui para este indicador, 49,8 

%, visto que é necessário consumir mais energia para esta etapa do vinho do que em qualquer 

outra etapa final em estudo. Ainda neste indicador, o consumo de eletricidade é aquele que 

tem mais influência nos resultados finais. 

No indicador intensidade de material (0,049 kg/0,75 L), só se considerou a etapa de finalização 

e rotulagem, uma vez que apenas nesta etapa é utilizado qualquer tipo de material no processo 

produtivo do vinho. Sendo que os materiais para embalagens são os maiores contribuidores para 

este indicador, 98,74 %. 
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Quanto aos resíduos sólidos, o valor obtido foi 6,33x10-4 kg/0,75 L, a etapa de finalização e 

rotulagem é a que mais contribui para este indicador, seguida da fase de expedição. Sendo o 

somatório dos resíduos totais produzidos nas etapas finais do ciclo de vida de 579 306 kg. 

Relativamente aos indicadores económicos, os resultados operacionais também foram obtidos 

apenas para as etapas finais, foco desta dissertação, verificando-se em 2014 um maior valor de 

resultados operacionais, cerca de 11 €/UF justificado pelo elevado volume de vinho vendido 

nesse ano. A remuneração média de mão-de-obra anual (0,29 €/UF), o custo de atividades de 

manutenção de equipamentos (1,15 €/UF)e o custo de materiais (0,82 €/UF) foram calculados 

considerando a unidade funcional uma garrafa de 0,75 L e os anos definidos para as etapas 

finais do ciclo de vida de produção do vinho em estudo.  

Assim como nos indicadores económicos, os indicadores sociais foram avaliados para a média 

dos anos de referência, para as etapas finais do ciclo de vida de produção do vinho e em euros 

por unidade funcional. Concluiu-se que a empresa tem vindo a demonstrar ao longo dos anos 

de referência um maior interesse com a formação e com a segurança e saúde dos trabalhadores 

que emprega, permite ainda a criação de postos de trabalho, deste modo a criação de produtos 

com a melhor qualidade possível fica assegurada. 

Finalmente, os indicadores culturais, não foram considerados para as etapas finais do ciclo de 

vida do vinho de “terroir”. 

Para a elaboração da DAP foram obtidos valores para indicadores adicionais, sendo que esses 

valores foram concordantes com os encontrados na literatura. 

A realização desta dissertação, fica completa com o fecho do ciclo total da produção do vinho 

de “terroir”, o que só foi possível com o complemento das anteriores (Morgado, 2016) e (Araújo, 

2016) e permitiu à empresa aferir a sustentabilidade do vinho de “terroir” avaliado, podendo 

assim, todo o trabalho realizado para este vinho, ser aplicado para outros produtos da empresa. 
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

 

Esta dissertação teve como objetivo efetuar a avaliação da sustentabilidade do processo de 

produção de um vinho de “terroir” em específico produzido na Sogrape Vinhos S.A., fazendo 

uma abordagem mais pormenorizada às etapas finais do ciclo de vida desse vinho. Efetuados os 

cálculos, outro objetivo consistiu em fechar o ciclo de vida de alguns indicadores calculados 

para as fases de viticultura (Morgado, 2016), vinificação e engarrafamento (Araújo, 2016), 

nomeadamente, indicadores ambientais. Para cumprir estes objetivos teve que se recorrer à 

recolha de dados primários, cedidos pela empresa, e a dados secundários obtidos através da 

análise da literatura. 

Outro objetivo consistiu na avaliação da sustentabilidade das mesmas fazes finais do ciclo de 

vida do processo de produção do vinho “terroir” através do recurso a indicadores económicos, 

sociais e culturais. 

Os objetivos propostos inicialmente foram cumpridos com sucesso, apenas excepção dos 

indicadores culturais nas etapas finais do ciclo de vida, onde a falta de informação foi a 

principal causa. 

6.2 Outros Trabalhos Realizados 

Um trabalho realizado foi a declaração ambiental do produto (DAP) para o vinho de “terroir” 

(Anexo 2), sendo que a tradução para inglês é Environmental Product Declarations (EPD). As 

DAP´s, são segundo norma ISO 14025 dados ambientais quantificados para um produto 

utilizando parâmetros pré-determinados e, quando pertinentes, informações ambientais 

adicionais à Avaliação do ciclo de vida (ACV). Sendo que este tipo de documentos fornece 

informações sobre o desempenho ambiental do produto ao longo de toda sua vida, desde da 

etapa de viticultura até à de expedição/distribuição. (Gil Berzal Winery, 2015). 

Os parâmetros adicionais que também foram avaliados são, acidificação (AC), eutrofização 

(ET), depleção da camada de ozono (DCO) e ainda a oxidação fotoquímica (OF). (HAproWINE, 

2013) 
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6.3 Limitações e Trabalho Futuro 

Ao realizar esta dissertação foi necessário recolher dados de fatores de emissão associados aos 

indicadores em estudo, dados estes considerados secundários, tendo por isso sido necessário 

recorrer a bases de dados, nomeadamente SimaPro V7.3 e EcoInvent V2.0, visto que são os que 

são frequentemente utilizados neste tipo de análise, sendo que toda a informação recolhida 

através do mesmo foi tida como fiável. 

Alguns valores necessários ao longo do trabalho não estavam disponíveis no software SimaPro 

com base de dados de ACV pelo que se recorreu a dados da literatura. 

Para trabalho futuro, seria interessante estudar as etapas após a distribuição, quando o vinho 

chega ao consumidor final, passando pela comercialização em supermercados, cafés, hotéis, 

restaurantes. Outra possibilidade inclui a utilização deste projeto como suporte para futuras 

análises do ciclo de vida de outros vinhos produzidos pela Sogrape Vinhos S.A. 

6.4 Apreciação Final 

A realização desta dissertação permitiu-me ter um contacto mais próximo com a realidade 

empresarial, mas concretamente uma empresa do setor vinícola e adquirir conhecimentos 

acerca do processo produtivo de um vinho, assim como compreender as diferentes etapas do 

ciclo de vida e perceber o impacto que cada pormenor tem no ambiente. 

Permitiu-me ainda adquirir conhecimentos na área da sustentabilidade económico e social. A 

dissertação incidiu sobre um tema atual e com cada vez mais importância, não só a nível do 

setor do vinho, como a nível de responsabilidade social e poderá servir de ponto de partida 

para outros estudos semelhantes realizados para outros produtos da empresa. 
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Anexo 1 Lista de resíduos sólidos produzidos na etapa de 

finalização e rotulagem 

Na tabela A.1 encontra-se a lista de resíduos sólidos que são produzidos na etapa de finalização 

e rotulagem do ciclo de vida do vinho de “terroir”. 

Tabela A.1-Lista de resíduos sólidos produzidos. 

Resíduos sólidos 

➢ Embalagens de papel e cartão; 

➢ Resíduos urbanos e equiparados, sem outras 

especificações; 

➢ Vidro; 

➢ Outros resíduos urbanos e equiparados, 

incluindo misturas de resíduos; 

➢ Resíduos biodegradáveis; 

➢ Resíduos da lavagem, limpeza e redução 

mecânica das matérias-primas; 

➢ Embalagens de plástico; 

➢ Embalagens contendo ou contaminadas por 

resíduos de substâncias perigosas; 

➢ Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos 

contendo mercúrio; 

➢ Outros solventes e misturas de solventes; 

➢ Absorventes, materiais filtrantes (incluindo 

filtros de óleo não anteriormente 

especificados), panos de limpeza e vestuário 

de protecção, contaminados por substâncias 

perigosas; 

➢ Produtos químicos de laboratório contendo 

ou compostos por substâncias perigosas, 

incluindo misturas de produtos químicos de 

laboratório; 

➢ Acumuladores de chumbo; 

➢ Equipamento fora de uso contendo 

clorofluorcarbonetos, HCFC, HFC; 

➢ Metais; 

 

➢ Embalagens de madeira; 

➢ Lamas do tratamento local de efluentes; 

➢ Aparas e limalhas de metais ferrosos; 

➢ Papel e cartão; 

➢ Embalagens compósitas; 

➢ Mistura de resíduos de construção e 

demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 

02 e 17 09 03; 

➢ Resíduos de tintas e vernizes contendo 

solventes orgânicos ou outras substâncias 

perigosas; 

➢ Outros materiais de isolamento contendo ou 

constituídos por substâncias perigosas; 

➢ Carvão activado usado; 

➢ Plásticos; 

➢ Equipamento eléctrico e electrónico fora de 

uso não abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 

20 01 35; 

➢ Resíduos de tonner de impressão não 

abrangidos em 08 03 17; 

➢ Aparas e limalhas de metais não ferrosos; 

➢ Resíduos cujas recolha e eliminação estão 

sujeitas a requisitos específicos tendo em 

vista a prevenção de infeções. 
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Anexo 2 Declaração Ambiental do Produto (DAP)  

1. A empresa e o produto 

1.1 Sogrape Vinhos S.A. 

 

A Sogrape Vinhos foi fundada por um grupo de amigos em 1942. O objetivo da empresa passava 

por apostar forte no talento de um homem visionário, Fernando van Zeller Guedes, para criar 

e desenvolver uma empresa de vinhos diferente, inovadora, capaz de divulgar e impor os vinhos 

portugueses nos mercados internacionais. A primeira marca portuguesa de vinhos 

internacionalmente reconhecida desta empresa foi o Mateus Rosé, tendo sido essa marca vinho 

o principal impulso para o crescimento e afirmação da empresa enquanto líder a nível global, 

uma vez que se tornou um sucesso comercial em mais de 120 países. 

A Sogrape Vinhos S.A. sempre se destacou e destaca pelo respeito pela tradição e pelos valores 

de ética e responsabilidade, aliadas à constante inovação e ambição de ser diferente dos 

restantes produtores. Liderada pela terceira geração da família fundadora, a Sogrape soube 

crescer, de forma sustentada, com um permanente investimento na valorização do seu 

património detendo hoje mais de 830 hectares de área de vinha nas principais regiões 

vitivinícolas portuguesas, para além disso apresenta um grande portefólio de marcas de vinhos 

portuguesas. De entre estas destacam-se  o Mateus Rosé e a Sandeman, não esquecendo outras 

marcas como, os prestigiados Vinhos do Porto Ferreira e Offley, assim como o mais celebrado 

vinho português, Barca Velha (Casa Ferreirinha (Douro)), passando pelo Quinta dois Carvalhais 

(Dão), vinhos Herdade do Peso (Alentejo), pos frescos Vinhos Verdes Quinta de Azevedo e 

Gazela, e o versátil Grão Vasco (Dão), entre muitos outros. 

A Sogrape Vinhos S.A. reconhece a importância e a necessidade de adoptar técnicas de 

produção que promovam a sustentabilidade recursos e dos sistemas económico e sociais, 

mantendo simultaneamente a produção de vinhos de elevada qualidade com um grande valor 

acrescentado, com o objectivo de satisfazer os seus clientes. Como tal, a Sogrape Vinhos S.A. 

utiliza técnicas de produção integrada nas suas vinhas, procura minimizar os impactes 

ambientais das suas actividades, promovendo simultaneamente a investigação na área com o 

objectivo de melhorar as práticas ou mesmo implementar novas formas de produção e/ou 

operação mais sustentáveis. 
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1.2 O produto 

 

O produto em análise é um vinho de “terroir”, sendo também um vinho de denominação de 

origem controlada, sujeito a legislação própria no que respeita às características do solo, castas 

utilizadas, vinificação e engarrafamento.  

Esta DAP é baseada na análise do ciclo de vida do vinho (ACV), é de referir que para o estudo 

foram tido em conta três anos de referência, 2010, 2011 e 2012, mas uma vez que este estudo 

é referente ao ciclo de vida do produto desde do inicio que é cultivada a uva até à sua expedição 

tivemos que ter em conta os resultados desde do ano de 2010 até ao ano de 2015.  

1.3 Unidade Funcional 

 

A unidade funcional utilizada foi de 0,75 L , que corresponde a 1 garrafa do vinho de “terroir”, 

uma vez ser a principal unidade de produção usada pela empresa e pelo setor, e a unidade mais 

consensual encontrada na literatura. 

 

1.4 Processo produtivo do vinho de “terroir” 

 

O processo produtivo para produção deste vinho é o seguinte: 

 

Todas estas etapas foram consideradas para a realização desta Declaração Ambiental do 

Produto (DAP). Em cada uma delas foram tomadas em conta as características principais dos 

processos implementados para a produção do vinho “Terroir”. 

 

2. Desempenho ambiental segundo a ACV (análise de ciclo de vida)  

2.1 Metodologia da análise do ciclo de vida 

  

Segundo a norma ISO 14025: 2010 (Declarações ambientais - Declarações ambientais de tipo III 

- Princípios e procedimentos), uma Declaração Ambiental de Produto deve-se basear nos 

resultados de um estudo de Análise de Ciclo de Vida, ACV. Esta metodologia baseia-se nas 

normas ISO 14040:2006 e ISSO 14044:2006. No sector do vinho existem ainda Regras de 

Viticultura Vinificação
Engarrafamento 
(enchimento)

Estágio em 
garrafeira

Finalização e 
Rotulagem

Expedição 
/Distribuição
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Categoria de Produto, que define a profundidade do estudo, fases do ciclo de vida e dados de 

inventário e/ou impactes ambientais que DAP de vinho devem conter. A metodologia da análise 

do ciclo de vida permite obter resultados globais associados a diferentes indicadores de impacte 

ambiental, como pegada de carbono (PC), potencial de acidificação (AC), potencial de 

eutrofização (ET), depleção da camada de ozono (DCO) ou oxidação fotoquímico (OF). 

  

 

Para os cálculos destes indicadores foram utilizados dados de três fontes, que se descrevem de 

seguida. 

• Dados primários, fornecidos pela empresa, sobre os vários processos e operações 

existentes na empresa, em particular de consumos de materiais e/ou energia. 

• Dados secundários retirados obtidos da base de dados de inventário de ciclo de vida 

Ecoinvent 2.01, integrada no software de análise de ciclo de vida SimaPro, V7.3.3, tendo 

sido obtidos desta forma informação sobre produtos usados nas várias fases do ciclo do 

vinho “terroir” 

• Dados da literatura para outros produtos não incluídos na base de dados de inventário. 

Para consumos e/ou emissões para os quais não existe informação na base de dados de 

inventário ou na literatura foi desprezado o seu impacto ambiental. Em relação ao consumo de 

electricidade, foi utilizado o energy mix para Portugal. 

 

3. Perfil Ecológico   

 

Nas tabelas seguintes são apresentados os resultados obtidos referentes à performance 

ambiental do vinho de “terroir” segundo uma perspetiva do seu ciclo de vida. Em particular, 

na Tabela 1 são apresentados os valores dos consumos de materiais e resíduos gerados no ciclo 

de vida, e na Tabela 2 são apresentados os valores dos indicadores referidos anteriormente nas 

diferentes etapas do ciclo de vida do vinho de “terroir”. O objetivo da DAP é que haja uma 

maior acessibilidade e compreensão da informação da análise do ciclo de vida realizada a este 

vinho específico. Os impactes ambientais foram avaliados recorrendo à metodologia CML, tendo 

os cálculos sido efectuados usando o software de análise ciclo de vida Simapro, V7.3.3. 
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Tabela 1-Consumos de materiais e geração de resíduos na produção do vinho “Terroir” 

Indicadores ambientais Vinho de “terroir” 

Consumo de água (L/0,75 L) 0,375 

Consumo de energia (MJ/0,75 L) 7,948 

Intensidade de Material (kg/0,75 L) 0,049 

Resíduos Sólidos (kg/0,75 L) 6,33x10-4 

 

Tabela 2-Potenciais dos impactes ambientais calculados para as etapas do ciclo de vida do 

vinho de “terroir”. PC (pegada de carbono); AC (acidificação); ET (eutrofização); DCO (depleção da camada de 

ozono); OF (oxidação fotoquímica). 

 

Viticultura Vinificação 
Engarrafamento 
(enchimento) 

Estágio 
em 

Garrafeira 

Finalização 
e 

Rotulagem 

Expedição 
/Distribuição 

Total 

PC 
 (kgCO2 eq /UF) 

-2,6320 0,7880 2,4806 0,0056 0,8058 0,3658 1,8138 

AC  
(kgSO2 eq /UF) 

1,91E-02 9,75E-05 6,08E-02 1,37E-05 3,06E-03 6,69E-04 8,38E-02 

ET  
(kgPO43- eq/UF) 

3,30E-03 6,44E-05 3,82E-03 1,01E-05 1,45E-03 4,74E-04 9,12E-03 

DCO  
(kgCFC-11 eq/UF) 

1,42E-06 1,43E-08 5,69E-07 2,15E-09 3,47E-07 1,01E-07 2,45E-06 

OF  
(kgC2H4 eq/UF) 

1,14E-03 3,89E-06 3,78E-03 5,06E-07 1,60E-04 2,62E-05 5,11E-03 
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