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Resumo 
 

O desenvolvimento urbano e a intensificação da agricultura têm levado ao 

aumento do consumo de água, e consequentemente, à poluição dos recursos hídricos. 

A maior parte do consumo de água deriva da agricultura, indústrias e municípios. O setor 

agroalimentar tem sido visado pela política ambiental, no entanto a poluição referente 

às adegas tem sido frequentemente desvalorizada. São necessárias novas medidas 

para tornar o setor vitivinícola mais sustentável. A consciência da necessidade de 

proteção do ambiente pode contribuir para uma nova imagem deste setor e do seu 

produto final. 

A Churchill Graham é uma empresa que produz vinhos na Região Demarcada 

do Douro, onde geralmente as adegas utilizam água proveniente de captação própria, 

o que torna mais difícil contabilizar o seu consumo e otimiza-lo. Assim, o objetivo deste 

estudo é monitorizar os consumos de água na elaboração de vinhos brancos, através 

da contabilização da quantidade de água utilizada em cada etapa do processo de 

produção de vinho branco e, desse modo avaliar a tendência de consumo desde a 

receção da uva até ao engarrafamento. 

A produção dos dois vinhos brancos comercializados pela Churchill’s, 

nomeadamente “Meio Queijo Branco” e “Estates Branco” resultou num consumo de 2,11 

e 1,68 litros por litro de vinho produzido, respetivamente. Sendo que, no primeiro, a 

etapa da receção de uvas marca a tendência de consumo. Já no segundo, a tendência 

de consumo concentra-se na etapa de tiragem em limpo para lotes. Relativamente aos 

consumos médios de água de outras adegas da Região Demarcada do Douro, a 

Churchill’s exibe um consumo médio inferior. 

Os valores de consumo de água na Churchill’s estão dentro dos valores médios 

recolhidos em dados bibliográficos, contudo considera-se importante implementar 

algumas medidas. A formação dos colaboradores será uma das mudanças mais 

importantes a fazer, uma vez que, é necessário a consciencialização por parte dos 

mesmos, relativamente aos recursos que estão a utilizar. 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave 

Sustentabilidade, indústria vitivinícola, Região Demarcada do Douro, consumo 

de água, otimização.  
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Abstract  
 

The urban development and the intensification of agriculture have led to an 

increase in water consumption and, consequently, to pollution of water resources. Most 

of the water consumption comes from agriculture, industries and municipalities. The 

agrifood sector has been targeted by environmental policy, however pollution related to 

wineries has often been devalued. New measures are needed to make the wine sector 

more sustainable. Awareness of the need to protect the environment can contribute to a 

new image for this sector and its final product. 

 Churchill Graham is a company that produces wines in the Região Demarcada 

do Douro, where wineries, generally, use water from their own catchment, which makes 

it more difficult to count their consumption and optimize it. Thus, the objective of this 

study is to monitorize water consumptions in the production of white wines, by counting 

the amount of water used in each stage of the white wine production process and, 

thereby, evaluate the consumption trend since the reception of the grapes to the bottling 

of the wine. 

 The production of two white wines marketed by Churchill’s, namely “Meio Queijo 

Branco” and “Estates Branco” resulted in a consumption of 2.11 and 1.68 liters per liter 

of wine produced, respectively. In the first wine, the grape reception stage marks the 

consumption trend. In the last, the consumption trend is concentrated in the clean draft 

stage for batches. Regarding the average water consumption of other wineries in the 

Região Demarcada do Douro, Churchill’s exhibits a lower average consumption. 

 The values of water consumption at Churchill’s are within the average values 

collected in bibliographic data, however it is considered it is important to implement some 

measures. The training of employees will be one of the most important changes to make, 

since it is necessary to make them aware of the resources they are using. 
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1. Introdução 
 

Há muito tempo que o vinho desempenha um papel de relevo, em todas as 

civilizações. Nenhuma outra cultura o ultrapassa. Repleto de simbologia, torna-se 

referência na religião, “Fruto da videira e do trabalho do Homem”. Surgindo assim, desde 

muito cedo, na literatura, inspirando lendas e mitos. (IVV, 2018) Segundo a definição 

oficial da União Europeia, publicada no REGULAMENTO (CE) Nº 479/2008 de 29 de 

abril de 2008, “Vinho” é o produto obtido exclusivamente por fermentação alcoólica, total 

ou parcial, de uvas frescas, esmagadas ou não, ou de mosto de uvas. (IVV, 2019) Em 

Portugal, representa um elemento diferenciador e identificador da cultura do país. De 

forma geral, a diversidade é considerada a principal caraterística da vitivinicultura 

Portuguesa, sendo essencialmente originária do clima em conjunto com as 

características orográficas e geológicas. Em poucas dezenas de quilómetros, há 

mudança de clima, de solo, de paisagem e de costumes. (Afonso J., 2015).  A cultura 

da vinha e a “arte de fazer vinho” encontram o equilíbrio devido ao avanço tecnológico 

que se observa ao longo do tempo. Daí resulta a produção de vinhos de qualidade 

excecional. Nos dias que correm e, num mercado altamente padronizado, os vinhos 

Portugueses marcam pela diferença. (IVV, 2018) Os enólogos mais modernos, saídos 

das melhores universidades e com experiência internacional, garantem que, com a nova 

tecnologia, conseguem fazer vinhos tao bons, ou melhores do que os feitos com os 

métodos tradicionais. Todos se dizem defensores do terroir, antigo termo francês que 

teve entrada no vocabulário nas últimas décadas (a dificuldade em definir terroir é tao 

grande que ninguém o ousa abertamente. É um conjunto incerto e muito vasto de 

caraterísticas de um sítio que produz um vinho. É esse conjunto que faz uma 

singularidade. Para a formação de um terroir contribuem o solo, o clima, as amplitudes 

anuais, a topografia, a história, as tradições, os métodos de trabalho e vida, a geologia, 

os modos de plantação, as variedades cultivadas…) Mas todos acrescentam que, ao 

terroir, é necessário acrescentar a ciência e a tecnologia, sobretudo a experiência. 

(Barreto A., 2014) 

Segundo os dados estatísticos do Instituto da Vinha e do Vinho, Portugal e ilhas, 

contam com 190 322 hectares de vinha plantados. Desde 2011 que se tem notado um 

decréscimo área de vinha plantada, como se pode observar no gráfico seguinte. (IVV, 

2018) 
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No ano vitivinícola 2018/2019 verificou-se a produção de 6 061 243 hectolitros 

de vinho. (IVV, 2019) Dessa forma, Portugal ocupa o 10º lugar, a nível da produção 

mundial de vinho. (IVV, 2019)  

No próximo gráfico é possível analisar a oscilação de produção de vinho, em 

Portugal, desde o ano vitivinícola 2010/2011. Constata-se que, apesar da diminuição de 

área de vinha ao longo dos anos, não houve um decréscimo proporcional da produção 

de vinho, podendo até haver anos em que esta aumenta em relação ao ano anterior. 

Isto significa que, o rendimento das videiras pode ter aumentado em certos anos, 

quando as condições foram favoráveis para tal.  
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Figura nº 1: Evolução da área total de vinha plantada em Portugal 

(série 2011-2018) 
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Em relação ao consumo de vinho, desde 2016 que se verifica um aumento do 

consumo de vinho em Portugal. Em 2018, o consumo de vinho atingiu valores de 5,5 

milhões de hectolitros, ou seja, 55 litros per capita. Valores esses que nomeiam Portugal 

como o país que mais consome vinho per capita, no mundo. (IVV, 2019) A produção 

vinícola de Portugal ultrapassa o seu consumo interno, o que o torna um país 

autossuficiente a produzir vinho. (Baêta S., 2016)  

Vinho é sinónimo de convívio e partilha. Também associado à ideia de festa e 

comemoração, tanto pode assumir um papel de destaque num banquete como num 

jantar de amigos ou numa simples refeição quotidiana. De todas as bebidas alcoólicas, 

é a que está mais ligada à arte, cultura e comunicação intelectual. (Afonso J., 2015) A 

condição necessária para produzir um bom vinho é ter boa matéria prima. A qualidade 

da uva depende de todo o trabalho vitícola ao longo do ano, e de uma vindima cuidada 

e realizada na data indicada. (Proenol, 2019) Jancis Robinson afirma que, a chave para 

produzir vinho está na fermentação. Mediante a ação de leveduras, a metabolização de 

açúcares em etanol, com libertação de dióxido de carbono, ocorre garantidamente, tal 

como o sumo de maçã pode ser transformado em cidra, os cereais maltados em cerveja, 

e até restos de compota podem começar a fermentar. No caso do mosto, este torna-se 

alcoólico e passa a vinho quando o açúcar das uvas maduras é metabolizado em etanol, 

na presença de leveduras. Estas últimas, podem ser naturalmente presentes nas uvas, 

as chamadas indígenas, ou industriais, especialmente cultivadas e selecionadas, tendo 

em conta a sua viabilidade, cujos efeitos são mais previsíveis. Quanto mais maduras 

forem as uvas, mais açucares disponibilizarão para a fermentação e mais alcoólico será 

o vinho, a menos que a fermentação seja interrompida precocemente e se deixe 

propositadamente algum açúcar no vinho. (Robinson J., 2016) A componente aromática 

de um vinho resulta dos diferentes aromas adquiridos ao longo do seu processo de 

elaboração, e são classificados como primários, secundários e terciários. Os aromas 

primários têm origem nas uvas, cada casta tem uma gama de possíveis aromas, de 

acordo com o terroir onde está localizada. Os aromas secundários, desenvolvem-se 

durante a fermentação. São o resultado de metabolitos secundários produzidos pelas 

leveduras. Os aromas terciários são originários do envelhecimento e da interação 

controlada com o oxigénio. (Puckette M., et al., 2017) O processo de produção de vinho 

depende do produto final que se pretende lançar para o mercado, havendo, dessa 

forma, vários tipos de vinhos disponíveis. O vinho espumante é gaseificado pela 

fermentação da levedura num recipiente hermético. Os dois métodos mais comuns de 

fabrico de vinho espumante são o “método tradicional” e o “método de cuba fechada”. 

O vinho branco é feito com uvas de película clara. Neste tipo de vinho não há contacto 

do mosto com as películas, a não ser para uma leve maceração pré-fermentativa. 

Normalmente é consumido mais jovem. O vinho rosé resulta do, apenas breve, contacto 

do mosto com a película de uvas tintas. Normalmente, o seu consumo é associado a 

temperaturas mais quentes, pelo que é preferencialmente escolhido para o verão, no 

entanto com o passar do tempo, esse conceito tem vindo a ser desmistificado. O vinho 

tinto resulta do contacto prolongado do mosto com a película. Quanto mais tempo o 

mosto estiver em contacto com as películas, mais extração de cor e aromas haverá. Por 

fim, o vinho generoso, normalmente consumido como aperitivo ou para acompanhar a 

sobremesa. Em termos de sabor, pode variar de extrasseco a muito doce. (Robinson J., 

2016 e Puckette M., et al., 2017)  
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1.1 Região Demarcada do Douro 
 

Durante a ocupação romana já se cultivava a vinha e se fazia vinho nos vales do 

Alto Douro. A história da região é tão fascinante quanto cruel. Desde os tempos em que 

o Douro era sobretudo esforço e violência, foi evoluindo, possibilitando, a quem o visita, 

desfrutar de uma das mais incríveis “paisagens culturais, evolutivas e vivas" do país, 

atualmente reconhecida como Património Mundial, pela UNESCO. (IVV, 2018) A 

inscrição do Douro Vinhateiro na lista do Património Mundial da UNESCO como 

paisagem cultural, evolutiva e viva, constituiu uma oportunidade para a região ser olhada 

com mais atenção e respeito pelo país e o mundo. Acrescendo assim, a 

responsabilidade de gerir e intervir na paisagem de forma cuidada, tendo bem presente 

a expressividade da obra coletiva dos antepassados, merecedora deste galardão. Este 

é um atributo aos Homens e Mulheres que, com determinação exemplar, adaptaram as 

encostas ingremes à cultura da vinha, conseguindo de forma magistral vencer os 

constrangimentos resultantes dos declives extremos, da falta de solo e da abundante 

pedregosidade, e explorar os benefícios que as condições climáticas e a natureza dos 

solos lhes proporcionavam. (Barreto A., 2014)  

O Douro foi a primeira região demarcada e regulamentada do mundo, quando 

Marquês de Pombal criou a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, 

em 1756. (IVV, 2018) A história desta região coincide precisamente com esse feito. É a 

partir dessa altura e desse gesto político, que a região forma um todo. Ganha fronteiras, 

adquire individualidade, é sujeito e objeto de poderes políticos e tem porta vozes. Sobre 

ela se escreve e se faz legislação. Nela surgem grupos e classes. A demarcação é, em 

certo sentido, um ato fundador. Com ela, inicia-se uma verdadeira revolução agrícola e 

comercial, define-se a regulamentação para a agricultura e o comércio, inicia-se a 

produção, que irá ser imensa de normas, instruções e regras a que devem obedecer 

todos os que queiram produzir, tratar, comerciar, consumir e exportar vinhos da região. 

É também uma das primeiras regiões portuguesas a ficar estruturalmente ligada ao 

estrangeiro, por via do comércio externo e do investimento. Demarcar significa dar 

identidade. A verdade é que um vinho, se tem personalidade, vem de um sítio. Para ter 

carácter, um vinho faz-se numa região.  Particulares condições naturais, o sol e a pedra, 

a terra e a água, ajudam a criar um produto singular, um vinho diferente. Os vinhos que 

se produzem nesta região são o resultado de um longo apuramento de gosto e de uma 

evolução ininterrupta dos métodos de fabrico e de conservação. (Barreto A., 2014) A 

criação da Região Demarcada do Douro no século XVIII, numa época em que o Vinho 

do Porto assumia já uma forte vocação exportadora, dominando o mercado britânico a 

ponto de ser designado por “vinho dos ingleses”, veio consagrar a antiquíssima tradição 

vinhateira do território. O vinhedo do Douro e os vinhos que aqui se produzem são uma 

construção cultural coletiva, num processo de evolução multissecular. Desde há muitos 

séculos, as comunidades durienses desenvolveram técnicas específicas de cultivo da 

vinha e de produção de vinhos generosos. De facto, só a importância do vinho do porto 

na economia nacional justificou a forte intervenção do estado, com o objetivo de 

defender o primeiro produto de exportação do reino. O reconhecimento conquistado pelo 

vinho generoso do Douro no mercado britânico resultou de um longo processo de 

desenvolvimento da cultura da vinha e de aperfeiçoamento das práticas de vinificação 
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na região produtora. (Pereira G. M., et al., 2013) Essa preciosidade, verdadeiro néctar, 

chamava-se inicialmente vinho de Portugal, mais tarde (século XVII), era o vinho do 

Douro e mais tarde ainda, com o Marquês de Pombal, o vinho de companhia – ou o 

vinho fino, perante as suas qualidades fidalgas; e hoje, finalmente, corre todos os 

continentes, com o rótulo bem regional de Vinho do Porto. (Mattos A., 2006) Nas adegas 

das quintas do Douro e nos armazéns de Gaia, conservam-se verdadeiros tesouros 

enológicos, garrafeiras de vinhos de colheitas excecionais, que reforçam as suas 

qualidades com a idade. Essa capacidade de envelhecimento dos grandes vinhos do 

Douro foi sempre uma das suas caraterísticas mais apreciadas, mesmo antes do 

desenvolvimento da tecnologia de vinificação dos vinhos do Porto. (Pereira G. M., et al., 

2013) A Federação Sindical dos Viticultores da Região do Douro - Casa do Douro, 

tornou-se no organismo encarregado de proteger e disciplinar a produção. 

Posteriormente, e por ordem regulamentar, foram atribuídos poderes para distribuir o 

benefício, fornecer aguardente aos produtores, fiscalizar o vinho na região demarcada 

e conceder as guias para os vinhos a serem transportados para o Entreposto de Gaia. 

(IVV, 2018) O “beneficio” indica a quantidade de mosto que cada produtor pode utilizar 

na produção de Vinho do Porto em função das caraterísticas e da qualidade dos 

diferentes vinhos. (Cruz J., et al., 2005) Ao ser atualizado o cadastro dos vinhedos, e de 

acordo com a sua localização, as características do terreno, as castas e a idade da 

vinha, a Casa do Douro atribui anualmente a cada viticultor uma autorização para 

produzir determinada quantidade de mosto, que corresponde a uma certa qualidade (da 

letra A, o melhor, até à letra F) e um preço correspondente. (IVV,2018) Quando as 

entidades oficiais (Instituto do Vinho do Douro e do Porto e Casa do Douro) entendem 

que há condições de mercado favoráveis, aumentam o “beneficio” total, isto é, autorizam 

que uma maior quantidade de mosto seja transformada em vinho do Porto. O que quer 

dizer que os agricultores poderão, nessas circunstâncias, fazer mais vinho generoso e 

menos vinho de consumo, ou até nenhum. Quando há nuvens no mercado, ou stocks, 

a mais, as autoridades limitam o benefício. (Barreto A., 2014) Da globalidade do volume 

de vinho produzido na Região Demarcada do Douro, a parte que não é destinada à 

produção de "Vinho do Porto", corresponde ao volume destinado à produção de vinhos 

de grande qualidade que utilizam a denominação de origem controlada "Douro" ou 

"Vinho do Douro". (IVV, 2018) 

O Alto Douro está longe de ser um espaço homogéneo. Do ponto de vista 

natural, alguns elementos jogam a favor de uma identificação regional: o rio, o relevo 

acidentado, a dominância do xisto, o ambiente de feição mediterrânica. O relevo 

acidentado, cortado por numerosos rios e ribeiros de montanha, alguns deles secos no 

verão e torrenciais no inverno, gera uma enorme diversidade de ambientes, cores, 

sensações, um mosaico de unidades de paisagem, de motivos semelhantes, mas que 

nunca se repetem. Mesmo a aparente uniformidade dos solos na maior parte do território 

do Douro vinhateiro, com o domínio do complexo xisto-grauváquico, formado no período 

câmbrico, não escapa à diversidade. Diferentes formações geológicas geraram uma 

variedade de xistos, com diferenças de cor, resistência e orientação, combinando-se 

com afloramentos rochosos de outras épocas em especial graníticos, mas também de 

quartzos e outros materiais líticos. (Pereira G. M., et al., 2013) 
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Rico em microclimas como consequência da sua acidentada orografia, divide-se 

em três sub-regiões - Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior, produzindo-se em 

cada uma delas vinhos de qualidade brancos, tintos e rosados, vinhos espumantes, 

licorosos e ainda aguardentes de vinho com especificidades próprias. (IVV, 2018) Do 

ocidente em direção a Espanha, nos concelhos de Baixo Corgo, que vai de Barqueiros 

até à junção do rio Corgo com o Douro, logo a seguir à Régua. É a região mais habitada, 

mais produtiva, onde são registadas as mais altas produtividades por hectare de terra 

cultivada, e sobretudo mais acessível, tanto por estrada como por via fluvial. Já o Cima 

Corgo, prolonga-se até à barragem da Valeira, com menos população e produtividades 

mais reduzidas, mas compensa em qualidade. Os melhores vinhos e mais prestigiados, 

as quintas mais famosas, as colheitas mais reputadas são de lá. O clima muito mais 

quente, as encostas mais abruptas e inclinadas e os solos mais pedregosos e 

cascalhentos. Tudo o que faz a pobreza do Cima Corgo na quantidade, faz a sua riqueza 

na qualidade. No Douro Superior, a menos povoada, e menos produtiva também. Lá, as 

caraterísticas do Cima Corgo acentuam-se, perante um clima mediterrânico, não faltam 

amendoeiras, oliveiras, figueiras e sobreiros. O vinho, embora com algum destaque, não 

se impôs ainda. O rio, acompanha estas três regiões, com a sua corrente alterosa e 

permanentemente violenta, só abranda próximo do Porto. Para todos os efeitos o rio 

Douro é mais espanhol do que português. A sua bacia hidrográfica cobre cerca de 100 

000 quilómetros quadrados e apenas 20 000 se situam em território Português. Nasce 

em Espanha, a 1600 metros de altitude, nos montes Cantábricos. Atravessa Castela, 

em direção a Portugal. E vai enchendo, só em Espanha, recebe mais de cinquenta 

afluentes de alguma importância. Em Portugal, na margem direita (ou margem norte), 

recebe o Sabor, o Tua, o Pinhão, o Corgo e, já fora da região demarcada, o Tâmega e 

o Sousa. Na margem esquerda (ou margem sul), entram o Águeda, o Aguiar, o Côa, o 

Teja, o Torto, o Távora, o Tedo, o Varosa, e, depois dos limites vinícolas, o Paiva e o 

Arda. O percurso do rio na região não foi fácil. Toda a região demarcada está rodeada 

de montanhas altas, quase todas graníticas e o rio escolheu os terrenos que lhe iam 

permitindo passagem, o xisto foi o que ofereceu menos resistência. (Barreto A., 2014) 

Como rio de montanha, o Douro é de navegação difícil. Antes da construção das 

barragens, vinha aos saltos, raramente tranquilo e muitas vezes ameaçador. Rápidos, 

cachoes e quedas fizeram do seu percurso um itinerário diabólico. O pioneiro “Mapa do 

Rio Douro”, do barão de Forrester, identifica e localiza nada menos que “210 pontos 

difíceis e saltos do rio…”. Ao atravessar granitos, calcários, xistos, areias e argilas vai 

mudando de velocidade, conforme a natureza do solo. A erosão que provoca é também 

muito diferente, de que resultam desníveis abruptos e repentinas quedas, de acordo 

com a resistência dos materiais. Parte do caminho percorrido é encaixado entre 

montanha e rocha, em leito que o próprio rio cavou. Era um dos percursos mais 

acidentados da vida deste rio, até que o progresso tecnológico se ocupou dele. Mesmo 

assim, olhando para as escarpas das suas margens, percebe-se que aquele vale foi 

feito com incrível força e violência. (Barreto A., 2014) As cinco barragens construídas 

no Douro português, entre os anos sessenta e oitenta do século XX, permitiram 

importantes aproveitamentos de energia hidroelétrica e, simultaneamente, uma maior 

regularização do caudal do rio, oferecendo melhores condições de navegabilidade. O 

sistema de eclusas de passagem dos barcos possibilita vencer os elevados desníveis 

entre as albufeiras, mesmo para barcos de grandes dimensões. (Pereira G. M., et al., 
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2013) A agitação e irregularidade faziam da viagem uma aventura. As barcas que se 

limitavam a atravessar as margens tinham a vida mais ou menos tranquila. Mas os 

rabelos, que faziam a viagem até ao Porto, tinham de ultrapassar todos os perigos 

imagináveis. O originalmente barco rabelo é especialmente concebido para este rio e 

para o transporte das pipas de vinho. (Barreto A., 2014) Ao descer o rio, os rabelos, 

traziam o vinho do Douro, ao regressar levavam munições e fardamentos para os corpos 

do exército Beira e Trás-os-Montes. Constituíam, o meio mais acessível de transporte 

entre o Porto e as terras do Douro. Como barco de rio, o rabelo transformou-se num 

barco de fundo chato, de madeira ordinária. Além disso, a sua forma de construção, de 

tábuas sobrepostas, é nórdica. A vela, é quadrada e de linho. São construídos pelos 

próprios marinheiros, em qualquer local das margens, no porto mais próximo do 

fornecedor da madeira. Construído o rabelo (que demora cerca de dois meses), é 

lançado à água e dela só é retirado, um dia, se for necessário reparar. De resto, anda 

sempre pelo rio até se desfazer na passagem por algum ponto, ou então, é abandonado 

nas margens onde fica a desfazer-se ao tempo implacável. A essas carcaças perdidas, 

dão os marinheiros e a gente da região, o nome de mortos. O barco Rabelo passou, 

propriamente, a ter a sua identidade bem definida, em 1792, quando a Companhia Geral 

da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro publicou os alvarás e mais documentos que se 

relacionavam com a notável instituição pombalina. (Mattos A., 2006) Este meio de 

transporte e os seus perigos criaram uma estranha tradição no Douro: a de carregarem 

os rabelos com pipas incompletamente cheias de vinho, para que flutuassem no rio, em 

caso de acidente. Os rabelos acabaram a sua vida de trabalho nos anos cinquenta, 

substituídos pelo caminho de ferro e pela estrada. Perderam a corrida contra o comboio 

e o camião, como as pipas vão perdendo contra as cisternas e os contentores de aço 

inoxidável. (Barreto A., 2014) 

Na região demarcada do Douro, o rio não foi o único protagonista. Os homens e 

mulheres é que fizeram desta região um meio de subsistência e adaptaram as suas 

características geográficas à vinha e ao seu sustento, de certa forma. Tudo o que se 

observa hoje no Alto Douro, resulta de um trabalho diário e independente das condições 

climáticas. Em princípios de setembro o Douro é “uma pilha de nervos”. Quase nunca 

se sabe exatamente quando terá lugar a vindima. Tudo depende das últimas semanas. 

Empiricamente os lavradores, caseiros e feitores vão marcando as datas de vindima. 

Esta pode começar em princípios de setembro ou até na primeira semana de outubro. 

Em certos casos, nomeadamente uvas brancas, já se começa a cortar nos finais de 

agosto. Tudo depende do ano, assim como da dimensão das quintas. E muito depende 

ainda da altitude e da localização, entre o Baixo Corgo e o Douro Superior. O verdadeiro 

calendário do Douro começa em outubro, novembro. As folhas, castanhas, vermelhas e 

amarelas, já secam e caem. Os armazéns ainda cheiram a vinho novo que enche os 

tuneis e as cubas, à espera dos próximos tratamentos. O fim do outono e os meses de 

inverno são marcados por outras operações, dependente do clima. Se for possível, 

reparam-se muros e socalcos, plantam-se cepas onde há falhas. E, de novembro a 

fevereiro, faz-se a poda. Todo o tempo de vindima é feito de um misto de emoções, 

nervos, ansiedade e correrias. Cortar a tempo, para pisar à noite. Esvaziar o lagar para 

voltar a encher. Estar atento à graduação, por causa da aguardente e do açúcar. A 

primeira pisa, o corte, com as uvas inteiras ou quase, pode durar três ou quatro horas, 

é o mais duro, tem de ser feito de modo ritmado, por filas compactas para trabalhar 
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uniformemente as uvas. A tecnologia veio introduzir mudanças. A maior parte das uvas 

já não são pisadas a pé, mas sim esmagadas por processos mecânicos. O segundo 

trabalho de lagar, misturar e oxigenar, também não se faz a pé, mas sim nas cubas de 

vinificação, por meios igualmente mecânicos. E boa parte do transporte de cesto às 

costas de homens já hoje está dispensada, sendo cada vez mais possível trazer 

veículos mais próximo das vinhas. Com a velocidade, ganhou-se em qualidade: quanto 

maior for o prazo que corre do corte ao esmagamento, pior, pois as uvas, umas em cima 

das outras, começam a fermentar, sobretudo se estão ao sol. Para os vinhos DOC, de 

mesa, tintos ou brancos, as operações são equivalentes em todas as regiões 

vitivinícolas do país. Para o Vinho do Porto, é especialmente diferente. No exato 

momento pretendido, ainda as uvas esmagadas estão no lagar, corta-se a fermentação, 

acrescentando aguardente, enquanto tudo passa para os toneis ou cubas de inox, vindo 

dos lagares tradicionais ou dos lagares mecânicos. O trabalho do lagar está a ser 

substituído pelos métodos modernos, desde os esmagadores mecânicos e dos robôs, 

até às cubas de fermentação ou de vinificação, algumas ligadas a bombas de 

remontagem, outras já com aparelhos de remontagem automática, o que permite fazer 

o vinho em cubas fechadas. Feito o vinho, começa a sua vida de amadurecimento e 

envelhecimento em pipas, toneis de madeira ou cubas de aço inoxidável. Pode ficar na 

região ou ser conduzido para Vila Nova de Gaia, para o famoso Entreposto, onde 

continua lá o seu envelhecimento. Aí começam os controlos do Instituto dos Vinhos do 

Douro e do Porto e prosseguem os cuidados e devidas correções.  

A seleção das castas, na região do Douro, tradicionalmente fazia-se 

empiricamente, confiando na tradição e nos conhecimentos transmitidos. Hoje, o 

método pode ser mais rigoroso, mais quantificado e com base em experiências e em 

resultados. Tem-se vindo a fazer um esforço na preservação de castas tradicionais, não 

necessariamente as mais produtivas, mas as que tem mais qualidades e mais 

“rusticidade”, critério atualmente muito importante. Segundo dados do Instituto de 

Vinhos do Douro e do Porto, os vinhos tintos são produzidos a partir de castas 

autóctones como a Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz (Aragonez), Tinta 

Barroca e Tinto Cão. A grande maioria dos vinhos resulta de um lote de várias castas, 

com uma complexidade e riqueza ímpares, que lhes imprimem um perfil característico 

do Douro. Os vinhos brancos, resultam da lotação de várias castas, tais como, Malvasia 

Fina, Viosinho, Gouveio e Rabigato.  

A evolução da maturação das uvas na Região Demarcada do Douro e a 

composição dos bagos à vindima é variável em função da casta, das condições 

climáticas durante a maturação, das técnicas culturais e da época de colheita. Assim, a 

qualidade da vindima depende fundamentalmente de dois grandes grupos de 

compostos, os açúcares e ácidos (pH), por um lado; e os denominados compostos 

nobres, por outro. A relação açúcar/acidez, geralmente escolhida para a definição da 

data de vindima, depende da respetiva finalidade, se para vinhos espumantes, vinhos 

brancos e tintos ligeiros ou vinhos licorosos. O conceito de maturação depende não só 

do grau ou estado de acumulação dos compostos químicos da uva e do volume do bago, 

mas também dos objetivos a dar à produção. São consideradas três definições de 

maturação: maturação fisiológica, que corresponde à maturação completa da grainha e 

da sua capacidade germinativa posterior; maturação industrial, traduzida pelo valor 
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máximo da relação entre açúcares acumulados no bago e a acidez total; e. por fim, 

maturação tenológica, que diz respeito ao momento ótimo de vindima, em função do 

destino pretendido, pelo que nem sempre corresponde à fisiológica ou à industrial. O 

fenómeno mais importante que condiciona a maturação é a acumulação de açúcares no 

bago, já que, se por um lado traduz o potencial em álcool no decurso da maturação, por 

outro constitui o ponto de partida da síntese de outros compostos importantes, tais 

como, polifenóis, antocianas, aromas. Alguns aromas, por exemplo, só se acumulam a 

partir de determinadas concentrações de açúcares. Dessa forma, mostos pouco 

açucarados dificilmente originarão vinhos ricos em certos compostos aromáticos. Os 

açucares são transportados até ao bago sob a forma de sacarose, a qual se hidrolisa 

em glucose e frutose, sendo estes os açúcares predominantes, a nível da polpa. 

Enquanto, durante a fase herbácea de crescimento do bago, o açúcar acumulado é 

proveniente de uma auto-acumulação devida à sua própria atividade fotossintética, já 

durante a maturação presidem mecanismos hormonais e osmóticos de acumulação, 

deslocando-se os fotoassimilados, por ação de gradientes de concentração osmótica, 

entre o conteúdo das células da planta inteira (nomeadamente das folhas) e a solução 

da polpa dos bagos. Daí o conteúdo e açúcar dos bagos, na fase herbácea, não exceda 

1-2%, atingindo depois, à maturação fisiológica, os 15-20%, para se concentrar a níveis 

da ordem dos 30-45% nos bagos sobremaduros. No bago encontram-se 

fundamentalmente três ácidos: o tartárico, o málico e o cítrico, este último em menor 

quantidade, correspondendo os dois primeiros a cerca de 90% da acidez total. O acido 

málico é sintetizado nos órgãos jovens, folhas adultas e bagos verdes com clorofila. A 

sua concentração, que é determinada pela casta e pela temperatura. O ácido tartárico 

é característico da videira, tanto que é difícil encontra-lo noutras espécies vegetais, cuja 

síntese se processa nos órgãos jovens (folhas e bagos jovens). É considerado o ácido 

mais importante do vinho, devido às caraterísticas organoléticas e químicas que lhe 

confere. O ácido cítrico ocorre em pequenas quantidades no bago, sendo abundante na 

raiz, onde participa ativamente na absorção de ferro. É depois mobilizado para as folhas 

e cachos, sendo utilizado nos bagos como percursor de ácido málico, encerrando assim 

o ciclo. A máxima concentração dos ácidos málico e tartárico, ocorre na fase herbácea 

de crescimento dos bagos, diminuindo depois gradualmente até à maturação, segundo 

curvas distintas. (Magalhães, N. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura seguinte expõe a evolução da maturação da casta Touriga Nacional, 

para as sub-regiões do Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. Relativamente aos 
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parâmetros, álcool provável (% V.V), acidez total (g/L Ácido tartárico) e pH. Os dados 

apresentados são referentes ao ano 2019, comparativamente ao ano 2018. 

 

 

Pelos dados, verifica-se um aumento do teor em açúcares, um consequente 

aumento dos compostos fenólicos, e um decréscimo da acidez (exibida em acidez total 

e pH). No processo de maturação das uvas é também normal que haja uma diminuição 

do peso do bago (resultante da desidratação).  

Segundo os dados da ADVID, no ano vitícola de 2018/2019 verificaram-se 

grandes oscilações nos valores de temperatura, e precipitação anual mais baixa que o 

normal, sendo considerado um ano seco. Apesar da ocorrência de precipitação pontual 

no período de vindima, com impacto positivo na evolução da maturação, a boa qualidade 

fitossanitária dos cachos permitiu aguardar pela boa maturação da uva. A colheita 2019 

proporcionou mostos de elevada qualidade, em geral com acidez mais elevada, álcool 

mais baixo e um bom nível de compostos fenólicos. (ADVID, 2019)  

Ao longo da evolução do estado fenólico das castas, e em conjunto com o 

decorrer das manifestações climáticas é possível que as mesmas estejam suscetíveis 

ao ataque de determinadas doenças e pragas, que aparecem normalmente na Região 

Demarcada do Douro. Destas destacam-se o oídio, o míldio, a traça da uva, o desavinho 

e a bagoinha, a podridão Negra (Black Rot), a flavescência dourada, e a escoriose. 

Oídio: É a principal doença da vinha na Região Demarcada do Douro (RDD), é 

a doença que se manifesta com maior agressividade, tornando-se exigente em termos 

de proteção e contribuindo de forma significativa para o consumo de fungicidas pela 

vinha. (Val, M., C., 2012.) O micélio pode aparecer primeiro na página inferior das folhas 

e adota um aspeto de manchas esbranquiçadas ou acinzentadas, é de fácil identificação 

e pode ser visível nos gomos, folhas e cachos. A cobertura aveludada que se observa, 

justifica o nome que lhe é atribuído em algumas regiões do país: “mal branco”. 

Figura nº 3: Evolução da maturação da casta Touriga Nacional.            Fonte: ADVID, 2019 
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Desenvolve-se maioritariamente entre os 4ªC e os 33ºC, encontrando nos 25ºC a 

temperatura ótima para o seu desenvolvimento que, é favorecido em períodos e locais 

quentes e húmidos. (Neves, M., M. 2012 e Mourão, I., M. 2007.) Até à década de 50, o 

enxofre era o único meio de luta. O aparecimento das primeiras moléculas de síntese, 

a partir de meados dos anos 80, permitiu a introdução de novas estratégias no combate 

ao oídio. Os seus prejuízos são importantes tanto ao nível da quantidade como da 

qualidade, uma vez que a sua presença interfere nas características organoléticas dos 

vinhos resultantes de uvas com ataques de oídio. (Val, M., C., 2012.) No ano vitícola 

2019, a precipitação e humidade verificadas no primeiro semestre do ano provocaram 

maior incidência do oídio, no entanto este não se manifestou de forma generalizada na 

Região Demarcada do Douro. (ADVID, 2019) 

Míldio: É causado por fungos endoparasitas com micélio intercelular que atacam 

caules, folhas, frutos e tubérculos. Podem causar perdas totais de produção num curto 

espaço de tempo, principalmente em situações de elevada humidade relativa, presença 

de água livre no hospedeiro e temperaturas amenas. Também conhecido por “manchas 

de óleo”, manifesta-se nas folhas apresentando na página superior manchas 

translúcidas, com coloração amarelada nas castas brancas e avermelhada nas castas 

tintas e em simetria na página inferior a presença de micélios esbranquiçados. No caso 

dos cachos, os ataques precoces, que ocorrem na fase prefloração, podem levar à 

destruição total das inflorescências. Na fase pós-floração, os bagos cobrem-se de um 

micélio esbranquiçado tomando posteriormente uma aparência acinzentada. Tal como 

o oídio, os fatores que favorecem o desenvolvimento do míldio são a temperatura e a 

humidade, sendo a temperatura ótima de incubação 21ºC, e a presença de água é 

fundamental para a dispersão dos zoósporos. O seu período de desenvolvimento mais 

sensível para a videira é durante o crescimento vegetativo. (Neves, M., M. 2012 e 

Mourão, I., M. 2007.) Apesar da elevada precipitação, a grande amplitude térmica 

condicionou o desenvolvimento de infeções, verificando-se apenas uma manifestação 

pouco intensa de míldio, não afetando a produção. (ADVID, 2019) 

Traça da uva: Na denominação da traça da uva encontram-se duas espécies de 

lepidópteros, a cochilis (Eupoecilia ambiguella), e a eudémis (Lobesia botrana), que 

provocam consideráveis estragos na produção, em locais e condições favoráveis e em 

castas particularmente mais sensíveis. Atualmente ambas as espécies se encontram, 

no entanto a eudémis é a mais comum. (Magalhães N., 2015) A traça da uva, é 

considerada a principal praga das vinhas da Região Demarcada do Douro (RDD) pela 

importância económica dos prejuízos que origina, já que para além dos estragos diretos 

provocados pelas lagartas, os estragos indiretos assumem particular relevo devido à 

instalação de podridões, em especial, da podridão cinzenta. (Carlos, C. 2007) Na 

Primavera, devido às temperaturas e às chuvas, surge a primeira geração de borboletas. 

Os ovos, brancos e translúcidos, de um milímetro parecem pequenas gotas de cera 

quando observados à lupa. Após seis a nove dias de incubação, eclodem as lagartas 

da primeira geração, que formam ninhos na inflorescência, envolvendo grupos de 

botões florais. Os prejuízos da primeira geração são por causa da destruição dos botões 

florais, podendo causar desavinho, especialmente se o período de floração for 

prolongado. No fim do ciclo, as lagartas pupam nos cachos ou na cepa, o que origina a 

segunda geração de borboletas e depois a segunda geração de lagartas. As posturas 
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são feitas nas partes mais abrigadas dos cachos, pelo que as castas com cachos mais 

compactos estão mais suscetíveis a ter grandes estragos, como é o caso da Touriga 

Franca, na Região Demarcada do Douro. As lagartas de segunda geração perfuram os 

bagos, criando depois um meio favorável ao aparecimento de podridão cinzenta e, mais 

tarde, podridão ácida, o que afeta a qualidade das uvas.  A ocorrência das traças é 

favorecida por temperaturas superiores a 20ºC e humidade relativa entre 40 e 70%. 

(Magalhães N., 2015) Na 3ª geração, a nocividade da traça da uva é elevada já que, o 

estado de maturação dos cachos, a par com as condições climáticas, pode conduzir à 

instalação e propagação de podridão cinzenta, que deprecia de forma significativa o 

valor da colheita. Na RDD esta geração é a que causa maiores prejuízos, 

designadamente porque as condições climáticas são mais favoráveis ao 

desenvolvimento quer da praga quer da podridão cinzenta. Nas condições da Região 

Demarcada do Douro, a traça da uva pode dar origem a uma 4ª geração, que, porém, 

não chega a completar o seu desenvolvimento, recebendo por isso a designação de 

geração suicida. (Carlos, C. 2007) Como forma de luta biotécnica utilizam-se inibidores 

de crescimento de insetos, reguladores de crescimento, ou ainda o método da confusão 

sexual. Na luta química os meios incluem a utilização de produtos organo-fosforados. 

(Magalhães N., 2015) Na RDD, a praga apresenta, de forma geral, elevada nocividade 

no Baixo Corgo, moderada nocividade no Cima Corgo e reduzida nocividade no Douro 

Superior. (Carlos, C. 2007) A evolução das condições climáticas ao longo da primavera-

verão de 2019, as baixas temperaturas em abril e a precipitação em junho poderá ter 

contribuído para a diminuição da nocividade da praga neste ano. (ADVID, 2019)  

Podridão Negra (Black Rot): O seu agente causal é o fungo Guignardia 

bidwellii. Teve origem no Nordeste dos Estados Unidos e, depois de chegar à Europa, 

propagou-se por diversos países vitícolas, nomeadamente Portugal, onde tem uma 

incidência esporádica. Assim, raramente é necessário fazer tratamentos específicos, em 

determinadas regiões. Os sintomas manifestam-se em qualquer órgão em crescimento. 

Os primeiros, na página superior do limbo das folhas, caraterizam-se por pequenas 

manchas escuras circulares, rodeadas por uma banda estreita de tecido avermelhados. 

No centro das manchas desenvolvem-se pequenos grãos escuros, os picnídeos. As 

lesões também podem ocorrer nos ramos jovens, destruindo os seus ápices, e também 

nos bagos. Caso haja risco de ocorrência da doença, deve proceder-se à aplicação de 

fungicidas de prevenção, onde os pâmpanos atinjam cerca de um palmo de 

comprimento, e depois se as condições climáticas lhe sejam favoráveis. (Magalhães N., 

2015) 

Escoriose: É uma doença parasitária da videira provocada por dois fungos, 

Macrophoma flácida (escoriose europeia) e Phomopsis vitícola (geralmente mais 

frequente em Portugal). (Magalhães N., 2015) A escoriose é responsável pela 

diminuição da produção, principalmente pela quebra de sarmentos e pâmpanos, e 

consequentes dificuldades na poda dos anos seguintes, bem como destruição dos 

tecidos do lenho nos sarmentos e ramos, conduzindo à morte progressiva destes. Pode 

também, embora raramente, afetar as inflorescências ou pequenos cachos e bagos, que 

se traduz na inutilização destes, nas proximidades da maturação. (ADVID, 2010) A 

sintomatologia provocada por Phomopsis vitícola corresponde, na Primavera, ao 

surgimento de necroses alongadas com bordos violáceos nos três a quatro entrenós 
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basais, mais tarde são acompanhadas pelo fendimento dos pâmpanos nessa zona. No 

outono, a vara fica esbranquiçada na zona basal, com fendilhamentos longitudinais e 

pontuações negras, que correspondem aos picnídeos. As folhas também podem 

apresentar pontuações necrosadas com halo amarelo, no limbo. Em caso de ataques 

fortes, pode ocorrer deformações nas folhas e desfolha da base das varas. Nos cachos 

também podem ser observadas manchas escuras no pedúnculo e ráquis, ocorrendo, 

ainda que muito raramente, a sua queda. As intervenções culturais para redução da 

doença são limitadas, passando nomeadamente pela destruição, por queima, dos 

órgãos afetados. (Magalhães N., 2015) Relativamente aos meios de luta cultural, 

devem-se identificar as cepas atacadas no verão e marcá-las, para futura intervenção 

durante o Inverno, devem ser utilizados na enxertia apenas garfos sãos ou desinfetados, 

deve-se proceder ao corte dos braços atacados até atingir tecido são, e material doente 

retirado não deve ser deixado no terreno, mas sim queimado, tal como as videiras que 

se encontram mortas, devem ser arrancadas e queimadas. É importante evitar grandes 

feridas da poda e realizar a desinfeção dos instrumentos de poda sempre que utilizados 

em videiras atacadas. Na luta química, os tratamentos para a escoriose, devem ser 

efetuados na fase pós-abrolhamento, de modo a assegurar a proteção dos novos órgãos 

contra as contaminações feitas pelo micélio. Em Proteção Integrada, devem ser 

efetuados tratamentos de pós-abrolhamento, com substâncias ativas. (ADVID, 2010) 

Flavescência Dourada: É uma doença provocada por um fitoplasma cujo 

principal vetor é a cigarrinha branca, Scaphoideus titanus Ball. Em 2000 foi comprovada 

pela primeira vez a existência de videiras infetadas em várias regiões vitivinícolas de 

Portugal, nomeadamente no Douro. Em resposta, foi implementado um Plano de Ação 

Nacional para o controlo de Flavescência Dourada, que inclui a sua monitorização por 

sistemas de informação e a criação de Zonas de Intervenção Prioritárias. A propagação 

deste fitoplasma realiza-se segundo três fases: a de aquisição, a da multiplicação e o 

período de latência. O fitoplasma associados à Flavescência Dourada multiplica-se no 

floema, provocando a sua obstrução, impedindo dessa forma que os fotoassimilados se 

desloquem para os locais de consumo e de reserva, acumulando-se nas folhas. Como 

consequência verifica-se a redução do rendimento e a degeneração progressiva da 

planta, que pode acabar por morrer ao fim de poucos anos. Os sintomas manifestam-

se nos pâmpanos, que permanecem flexíveis, tipo gomas. A sua cor torna-se 

avermelhada. As videiras só manifestam sintomas vários anos após a sua infeção. 

(Magalhães N., 2015) 

Desavinho: Consiste numa abcisão relativamente acentuada de botões florais 

ou de pequenos bagos recém-formados, o que origina cachos anormalmente frouxos, 

relativamente às caraterísticas habituais da casta.  Em certos casos, esta abcisão pode 

ser total. Tem diversas origens e as suas causas podem variar entre climáticas, 

insuficiência de nutrientes como azoto, boro, ferro, entre outros, acidentes 

meteorológicos, incorreta aplicação de determinados pesticidas, genéticas, e de 

natureza fisiológica. O desavinho de origem fisiológica é característico de algumas 

castas mais sensíveis como a Touriga Nacional, tão comum na região do Douro. Esta 

forma de desavinho corresponde a uma diminuição da concentração osmótica a nível 

das inflorescências, com redução local do teor de hidratos de carbono devido à 
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diminuição da produtividade fotossintética ou da canalização preferencial da mesma 

para órgãos em crescimento. (Magalhães N., 2015) 

Bagoinha: Este fenómeno pode ocorrer paralelamente com o desavinho e 

caracteriza-se pela presença de pequenos bagos entre os bagos completamente 

formados, que permanecem até à vindima em estado verde (bagoinha verde) ou 

amadurecendo (bagoinha doce). Ocorre em anos onde as condições meteorológicas 

são desfavoráveis à polinização e fecundação, sendo uma caraterística varietal 

(Malvasia Final e, mais uma vez, Touriga Nacional). Algumas deficiências nutricionais 

também podem estar na sua origem, como o caso da carência de boro que conduz à 

bagoinha verde, e a carência de zinco está associada à bagoinha doce. (Magalhães N., 

2015)  
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2. Contextualização da empresa 
 

No Alto Douro, as quintas constituem as unidades típicas de exploração vitícola, 

representando uma realidade territorial estratégica e excecional. A sua estrutura reúne, 

geralmente, a residência do proprietário, a residência dos caseiros, instalações para 

trabalhadores, os armazéns e centros de vinificação, onde se encontram, 

especialmente, os tradicionais lagares e as prensas, as vinhas e, finalmente, os terrenos 

compostos por horta, olival, mata, monte, e eventualmente pequenos pomares. (Barreto 

A., 2014) Em grande parte dos casos, pela sua posição estratégica, dimensão espacial 

e económica, estrutura integrada, com núcleos arquitetónicos dotados de interesse 

histórico, as quintas aparecem, hoje, dotadas quer de melhores condições de 

sustentabilidade económica quer de maior relevo do ponto de vista do património 

histórico-cultural. Mais ainda quando, na lógica do desenvolvimento regional, se afirma 

a tendência crescente de articulação entre a vitivinicultura, o enoturismo e o turismo 

cultural. (Pereira G. M., et al., 2013) 

Seguindo o padrão destas quintas que embelezam a Região Demarcada do 

Douro, encontra-se a Quinta da Gricha, localizada em Ervedosa do Douro. Foi adquirida 

em 1999 por John Graham. Conta com cinquenta hectares, incluindo uma residência, a 

antiga casa baronial que foi restaurada combinando história e inovação, e vinte talhões 

de vinha, entre eles, um de vinha velha e outro composto por castas brancas. Nesta 

quinta a produção é exclusivamente de Vinho do Porto. Um fator chave para o estilo 

seco destes vinhos é o tempo de fermentação mais longo. Fermentação mais longa 

significa menos aguardente adicionada, mais álcool natural e, portanto, um vinho mais 

natural. Além disso, uma fermentação mais longa confere ao vinho mais estrutura. A 

combinação da pisa com um tempo de fermentação mais longo garante que todos os 

portos sejam mais secos e bem estruturados, uma característica única. Característica 

esta que, John Graham procurava alcançar quando, em 1981 fundou a Churchill 

Graham, procurando fugir aos tradicionais padrões de produção de vinho do Porto da 

sua família.  O nome da empresa surge em homenagem à sua esposa, Caroline 

Churchill. Todos os vinhos Churchill’s Port e DOC Douro são feitos apenas com uvas de 

letra A e produzidos exclusivamente com castas nativas, que provêm das vinhas da 

Quinta da Gricha e de viticultores provenientes das várias sub-regiões, escolhidos tendo 

em conta determinados parâmetros físicos, químicos e qualitativos das suas uvas. 

(Churchill’s Port, 2019) 

Além dos vinhos do Porto, a Churchill’s comercializa uma vasta gama de vinhos 

DOC Douro, cuja produção é feita na adega do Cercal, arrendada pela Churchill’s. A 

adega do Cercal tem uma capacidade de fermentação, por cada volta, de 116 200 litros. 

Já a capacidade de armazenamento é de 171 800 litros. Conta também com 12 cascos 

(500 litros cada) para fermentações especiais. Está localizada na sub-região do Cima 

Corgo, a uma cota alta, perto de São João da Pesqueira. As fermentações são 

conduzidas maioritariamente em cubas de inox e lagares robóticos, equipados com 

sistema de remontagens automáticas e controlo de temperatura. Tanto a área de 
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fermentação como a de armazenamento estão munidas de um sistema de inertização à 

base de injeção de azoto, para prevenção de oxidações.  

 

2.1 Produção de vinho na Churchill’s 
 

Em termos cronológicos, os trabalhos iniciam-se com as limpezas e desinfeções 

pré-vindima, passo fundamental nesta fase visto que há equipamentos cuja utilização é 

exclusiva do período da vindima. Ao mesmo tempo, decorrem os controlos de 

maturação. É com base nestes controlos que os enólogos decidem o calendário da 

vindima de acordo com os elementos sensoriais e em complemento com os resultados 

analíticos. Após a definição do calendário de vindima, o processo de fabrico é iniciado 

com a receção das uvas para um contentor refrigerado, que permite arrefecer as uvas 

para posterior triagem e seleção, num tapete de escolha, antes de serem gentilmente 

esmagadas e desengaçadas, num esmagador-desengaçador. De seguida, o mosto é 

encaminhado para a respetiva cuba. Após a cuba estar cheia, o procedimento a tomar 

depende do estilo de vinho que se pretende elaborar que, neste caso, pode ser vinho 

branco, vinho rosé, vinho tinto, vinho do porto e vinho do porto branco. Depois de cada 

vinho ser elaborado procede-se às correções necessárias até que o mesmo seja 

transportado para os armazéns em Vila Nova de Gaia. Apesar de grande parte do 

processo recorrer a mecanização, procura-se praticar uma vinificação o mais natural e 

com a menor intervenção possível. 

Durante os 6 meses de estágio foram desempenhadas todas as funções 

diretamente ligadas à produção de vinho, desde o início, em que as uvas ainda estão 

na vinha, até ao produto acabado. De seguida, é feita uma descrição detalhada dos 

procedimentos indicados e dos trabalhos realizados durante estágio enológico na 

Churchill’s, paralelamente com o estudo caso do consumo de água na produção de 

vinho branco. 

 

2.1.1 Limpeza pré-vindima 
 

A higiene é um parâmetro fundamental na indústria alimentar. Por essa razão, 

todos os procedimentos adotados numa adega devem ser acompanhados de uma 

correta higienização, tanto dos equipamentos utilizados como também de todas as 

superfícies envolventes. A adega do Cercal e a maior parte dos seus equipamentos são 

maioritariamente utilizados durante o período de vindima, logo, durante os meses em 

que não são utilizados acumulam muita sujidade, visível e não visível. É muito 

importante que, antes do início da vindima, se proceda a uma profunda higienização e 

devida preparação da adega e de todos os equipamentos que se vão utilizar. Este 

procedimento evita que antes e durante a vindima surjam focos de contaminação, que 

podem originar, por exemplo, arranques descontrolados de fermentação por 

microrganismos indesejados.  Realiza-se a higienização de todos os depósitos da 

adega, cubas de fermentação, depósitos de armazenamento e lagares, mangueiras, 
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bombas centrífugas e de massas, prensa, esmagador/desengaçador e tapete de 

triagem. O chão, o exterior dos depósitos, as escadas e todas as plataformas e outras 

instalações inerentes à adega, como locais de armazenamento de produtos, casas de 

banho, escritório e laboratório, também devem ser devidamente higienizados.  

Começa-se pela higienização das cubas e depósitos da adega, cujo o processo é 

composto por cinco etapas. Começa-se por enxaguar o depósito, em circuito aberto, 

para humedecer as partículas de sujidade que estejam agarradas à superfície. De 

seguida pretende-se eliminar a sujidade visível, fazendo circular em circuito fechado um 

produto alcalino, diluído na concentração de 1 litro de produto para 100 litros de água, 

que vai atuar como um corrosivo que desincrusta a sujidade das superfícies. O circuito 

fechado opera durante o tempo necessário até que seja eliminada toda a sujidade 

visível. A terceira etapa opera em circuito fechado e consiste em retirar a quantidade 

residual de produto utilizado na etapa anterior. Na etapa seguinte, pretende-se remover 

toda a sujidade não visível, diluindo um produto de base ácida, pela mesma 

concentração referida anteriormente, e fazer esse líquido circular em circuito fechado, 

durante cerca de dez minutos. Por fim, elimina-se todo o produto utilizado, fazendo 

passar água abundantemente, em circuito aberto. Para verificar se o produto foi 

efetivamente removido, aplica-se um indicador de Fenolftaleína, caso surja uma cor rosa 

carmim significa que o pH é ácido e então há resíduos do produto, é também possível 

utilizar tiras indicadoras de ácido peracético que, adquirem a cor azul caso haja 

presença de produto. Nas figuras nº4 e nº5 está representado um esquema relativo ao 

circuito fechado e aberto, respetivamente. O número 1 é identificativo da cuba a 

higienizar, o número 2 refere-se ao “porquinho”, depósito de inox aberto, móvel, que é 

utilizado com depósito de partida do líquido de lavagem e da água. Por fim, o número 3 

indica a bomba centrifuga que está ligada a duas mangueiras que, por sua vez, se ligam 

ao “porquinho” e à cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 4: Esquema de lavagem de cubas, em circuito 

fechado.  
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A figura nº4 refere-se ao circuito fechado, onde o líquido de lavagem, é bombeado do 

“porquinho” para a cuba, atingindo as superfícies da mesma com auxílio da “pinha”, 

utensilio composto por um tubo com um cilindro perfurado na ponta, promovendo o 

efeito chuveiro. Depois de atingir todas as superfícies da cuba, o líquido flui para a porta, 

de onde cai, de novo, para o “porquinho”. O circuito fechado, permite que o produto 

passe várias vezes no mesmo sítio, aumentando o tempo de contacto e também a ação 

mecânica necessária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura nº5 refere-se ao processo de passagem de água para retirada do líquido 

de lavagem. Este, ao sair da cuba não é reaproveitado, caindo diretamente para o chão, 

enquanto isso, o “porquinho” continua a bombear água limpa para a cuba. 

 

Este procedimento é repetido na higienização de bombas e as mangueiras. Na 

prática, apenas se utiliza o “porquinho”, duas mangueiras e uma bomba, tal como 

sugerem as figuras nº6 e nº7. O número 2 refere-se ao “porquinho”, o número 3 indica 

a bomba centrifuga que está ligada a duas mangueiras. No circuito aberto, não se 

aproveita o líquido que sai pela mangueira, sendo o mesmo direcionado para a calha de 

esgoto mais próxima.  

Figura nº 5: Esquema de lavagem de cubas, em circuito 

aberto. 
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A prensa é outro equipamento utilizado apenas durante a vindima. A sua 

lavagem é feita manualmente. Começa-se por passar água corrente, diretamente da 

mangueira da água, por toda a superfície da prensa. Com o auxílio de uma vassoura, 

aplica-se o produto desincrustante. Tal como foi referido anteriormente, este produto 

remove toda a sujidade visível que se encontra na prensa. É importante passar este 

produto, aplicando ação mecânica, por todas as superfícies, até as que estão menos 

expostas ao ar, mas que mantêm contacto com o vinho no momento de prensar. Volta-

se a passar bastante água, para retirar todo o produto. De seguida, a aplicação do 

desinfetante é feita da mesma forma que a aplicação do desincrustante. Por fim retira-

se todo o produto desinfetante com água abundante. Quando se aplicam ambos os 

produtos, a diluição é feita num balde, e a concentração utilizada é a mesma, que é a 

referida nas embalagens e nas fichas dos produtos, ou seja, 1 litro de produto para 100 

litros de água. 

Os equipamentos que compõem a receção de uvas, incluem o tapete de escolha, 

o esmagador/desengaçador, a bomba de massas e respetivas mangueiras. Repete-se 

sempre a sequência, água – desincrustante – água – desinfetante – água, no entanto, 

no caso destes equipamentos, a aplicação é manual, tal como na prensa. No 

esmagador/desengaçador começa-se por abrir e desmontar o mesmo, pois é composto 

Figura nº6: Esquema de lavagem de bombas e mangueiras, 

em circuito fechado. 
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Figura nº7: Esquema de lavagem de bombas e mangueiras, 

em circuito aberto. 
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por várias peças que constituem pontos críticos na hora de lavagem, tal como o tambor, 

as palhetas e o aspirador. Para lavar corretamente os rolos do esmagador, utiliza-se um 

escovilhão, cujas características físicas permitem chegar onde um pincel normal não 

chega e assim retirar a sujidade no meio dos rolos. A bomba de massas e as mangueiras 

são lavadas em circuito fechado, como foi explicado anteriormente na lavagem de 

mangueiras e bombas centrifugas.  

Todas as superfícies da adega, chão, paredes, escadas e plataformas são 

lavadas com máquina de pressão. Ao inserir maior pressão obtém-se uma limpeza mais 

rápida e eficaz, sem grandes consumos de água. Nas casas de banho, 

escritório/laboratório e sala de armazenamento de produtos, é feita uma limpeza geral, 

utilizando produtos sem substâncias cloradas. 

 

2.1.2 Controlos de maturação 
 

Sendo a região demarcada do Douro muito rica em microclimas (devido às suas 

características geográficas, conforme abordado na contextualização inicial), é usual em 

Quintas ou vinhas de dimensão considerável dividir-se a vinha em parcelas por forma a 

ter um conhecimento mais profundo e específico do comportamento de cada vinha ou 

parcela, que pode variar bastante consoante a casta (ou mistura), a altitude e a 

exposição.  

  É típico encontrar-se parcelas com nomes dados pelo próprio viticultor, muitas 

vezes associados à zona onde a vinha está localizada, a nomes das propriedades de 

família ou antepassados, a referências históricas, entre outros.  É também possível 

encontrar-se vinhas cuja divisão das parcelas é feita em talhões numerados, que podem 

apresentar diversas anotações acopladas. No caso concreto da Quinta da Gricha a 

divisão é feita em vinte talhões numerados de 1 a 18, sendo que o talhão 4, se divide 

em 4 e 4A, estando um destinado a vinhos DOC e outro destinado a Vinho do Porto. No 

que toca ao talhão 18, este divide-se em 18 e 18B, sendo o 18 constituído por uma casta 

tinta e o 18B por uma mistura de castas brancas. Observam-se também exemplos de 

vinhas monovarietais em que cada parcela tem o nome associado à casta 

correspondente. 

Para a definição das datas de vindima são realizadas diversas visitas às vinhas 

que se vão vindimar. A este processo chama-se controlo de maturação, que é repetido 

várias vezes, durante 3 a 5 semanas, até ser tomada uma decisão do início e desenrolar 

da vindima, fundamentada na prova sensorial e nos resultados analíticos obtidos. Os 

controlos de maturação dividem-se em três partes fundamentais:  recolha da amostra e 

a observação do estado fitossanitário das videiras e das uvas, análise química dos 

mostos e a sua prova sensorial. Cada uma destas partes tem critérios fundamentais 

associados, os quais devem ser cumpridos.  

A recolha da amostra começa com a deslocação à parcela de vinha que se 

pretende analisar. São colhidos, de forma aleatória, 200 bagos que devem representar 

homogeneamente essa parcela. Para isso devem-se obedecer aos seguintes critérios:  
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- A recolha deve ser feita sem se olhar para os cachos 

- Em vinhas de dois bardos, deve ser alternada a recolha entre o bardo interior e exterior; 

- Alternar entre bagos junto ao pedúnculo e bagos na extremidade do cacho; 

- Evitar os cachos das bordaduras; 

- Evitar, na medida do possível, bagos verdes ou em passa; 

- Representar espacialmente, dentro do possível, a parcela na totalidade da recolha da 

amostra; 

A segunda parte dos controlos de maturação consiste na análise de alguns 

parâmetros que definem o estado de maturação das uvas. Iniciam-se as análises com 

a pesagem dos bagos. Depois procede-se ao esmagamento dos mesmos para uma 

proveta onde se quantifica o volume de mosto. A partir do peso e do volume determina-

se o rendimento que essa parcela poderá vir a ter. Da totalidade de volume, reserva-se 

uma porção para posterior análise sensorial. De seguida, mede-se o pH, utilizando um 

potenciómetro. Mede-se também a acidez total, pelo método de titulação, que consiste 

em pipetar 10 mililitros de mosto para um Balão de Erlenmeyer, colocar 3 gotas do 

indicador Azul de Bromotimol e titular com solução de hidróxido de sódio 0,1N até que 

a cor passe a azul. A acidez total é então calculada através da multiplicação do volume 

de titulante gasto por 0,75. Para determinar o teor em açucares, mede-se o grau Brix 

(ºBx) através de um refratómetro digital, onde é colocada uma gota de mosto no medidor 

aparecendo o valor diretamente no ecrã. Com o valor de Brix utiliza-se uma tabela de 

conversão para obter o grau Baumé e o grau alcoólico provável. Por fim, na análise 

sensorial, a equipa de Enologia faz a prova dos mostos, procurando ter uma noção do 

equilíbrio e da evolução da maturação, para poder desse modo decidir o andamento da 

vindima e a escolha das parcelas a vindimar.  

 

2.1.3 Fluxogramas do processo 
 

O trabalho global do enólogo e da sua equipa é adaptar as técnicas de vinificação 

ao produto a elaborar, com a matéria prima que lhes é disponível. Produzir vinhos 

aromáticos e estáveis não é fácil, por vezes o potencial aromático perde-se com o 

decorrer dos processos de vinificação. Para produzir vinhos aromáticos começa-se com 

a seleção das uvas com potencial aromático, depois o processo passa por extrai-lo, 

expressá-lo e conservá-lo. Uma boa gestão da fermentação não só influência a sua 

cinética e performance, como também a qualidade aromática e gustativa do vinho.  

Depois de ser determinada a data de vindima através dos controlos de 

maturação, inicia-se o corte na vinha e as uvas são transportadas para a adega. Neste 

ponto pretende-se fazer a descrição detalhadas de cada etapa do processo de produção 

de vinho branco, rosé e tinto, vinho do porto e vinho do porto branco seco, referindo os 

métodos e equipamentos utilizados. Os fluxogramas de todos os processos encontram-

se no ANEXO 1. 
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A Churchill´s pretende que os seus vinhos transmitam o terroir em que se 

trabalha ao longo do ano vitícola. Para chegar a esse objetivo, as práticas vitícolas (na 

vinha) e as enológicas são adaptadas, em conjunto com características fundamentais 

no estilo que se procura produzir: pureza, intensidade e elegância. Assim, cada tipo de 

vinho requer um modo de produção específico, mas, até chegarem à cuba, todos têm 

em comum as primeiras três etapas, receção, triagem das uvas e 

desengace/esmagamento.  

Receção das uvas: As uvas chegam à adega em caixas ou paloques, são 

descarregadas e pesadas. É avaliado o estado sanitário das mesmas e define-se a 

dosagem de sulfuroso que se irá aplicar na bomba de massas depois do esmagamento 

dos bagos. É elaborada uma ficha detalhada que indica a origem das uvas e a casta, o 

seu peso, a cuba destino, o estado fitossanitário e a quantidade de sulfuroso aplicada. 

No caso de vinho branco e rosé, além de sulfuroso, é aplicada enzima, constando a sua 

quantidade também na ficha.  

Triagem das uvas: Para a produção de um bom vinho é essencial que as uvas 

sejam de qualidade. A qualidade da uva depende maioritariamente do bom trabalho 

vitícola anual e de uma vindima cuidada para que a uva chegue intacta e o mais rápido 

possível à adega. A triagem da uva é fundamental na produção de vinho. Tem como 

principal objetivo retirar tudo o que não tem interesse para a vinificação, como por 

exemplo folhas, paus, pedras, bichos e uvas não conformes (mau estado sanitário, 

passas, bagos verdes). Após a sua pesagem, as uvas são encaminhadas para o tapete 

de escolha manual, que está em contínuo andamento. Aí decorre todo o processo de 

escolha que necessita de quatro ou cinco operadores treinados para se obter uma 

triagem eficaz. Deve-se ter máxima atenção a cachos onde se observem sintomas 

resultantes das doenças da RDD, referidas anteriormente, os mesmos devem ser 

retirados do tapete e colocados à parte para que não constituam uma fonte de 

contaminação. Esta triagem ou seleção permite proteger a qualidade das uvas que 

estão em bom estado sanitário com o objetivo final de produzir vinhos da mais alta 

qualidade. 

Desengace/Esmagamento: Nesta etapa, os cachos entram no desengaçador, 

onde lhes é retirado o engaço, que é encaminhado para o exterior da adega através de 

um extrator. Passam para o esmagador onde decorre o rompimento da película. Depois 

disso, caem na bomba de massas onde é adicionado o sulfuroso e, no caso dos vinhos 

branco e rosé, as enzimas, na quantidade previamente definida. A partir daí, as massas 

e o mosto são bombeados para a cuba destino, até que a mesma fique cheia. No caso 

do vinho do Porto, os cachos entram no desengaçador/esmagador, mas não lhes é 

retirado o engaço. O vinho do Porto fermenta com o engaço para adquirir maior extração 

de taninos conduzindo a maior estrutura e complexidade de boca. 

A partir do momento em que a cuba está cheia inicia-se a produção de cada tipo 

de vinho, adotando os procedimentos específicos.  

 

2.1.3.1 Vinho tinto 
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Corte ou remontagem inicial: Depois da cuba, onde vai decorrer a 

fermentação, estar cheia, é efetuada uma remontagem intensa (corte). Esta 

remontagem pode ser durante uma hora, meia hora ou 45 minutos, de acordo com a 

capacidade da cuba que se está a remontar. Esta etapa tem o objetivo de uniformizar 

as massas e o mosto e obter maior extração, e recebe o nome de corte.   

Análises químicas e correções: Quando se obtém uma homogeneização do 

mosto total presente na cuba, em conjunto com as massas, efetuam-se as analises 

químicas ao mosto. É determinado o Grau Alcoólico Provável (através da densidade e 

temperatura, com o auxílio de uma tabela) e também o pH. Se o parâmetro do pH não 

estiver de acordo com o pretendido procede-se à correção do mesmo, pela adição de 

ácido tartárico. Um pH adequado ajuda a manter um meio que seja favorável para as 

leveduras e que, ao mesmo tempo, dificulte a atuação de microrganismos que possam 

levar a desvios organoléticos nos vinhos.  

Inoculação: Quando os parâmetros estão conforme o pretendido, introduz-se o 

inóculo. O estado fisiológico da levedura durante a inoculação pode refletir-se no 

comportamento da levedura durante a fermentação e no perfil dos vinhos fermentados. 

É de extrema importância garantir uma correta inoculação, com a criação de uma boa 

população de leveduras, onde se potencie ao máximo a sua viabilidade e resistência, 

em complemento com uma nutrição equilibrada permitindo o desenrolar uniforme da 

fermentação. O inóculo é constituído por leveduras comerciais, produzidas em 

laboratório e escolhidas tendo em conta o seu comportamento fermentativo e os 

metabolitos que produzem, e pelo protetor da levedura que a auxilia num desempenho 

mais uniforme e correto, superando as carências do mosto e as necessidades da 

levedura. Esta etapa deve cumprir o protocolo que consiste em diluir o protetor em água 

a 38ºC, vinte vezes o seu peso, e hidratar as leveduras nessa diluição. A diferença de 

temperatura entre o inoculo e o mosto da cuba não deve ser superior a 10ºC. Pelo que 

se deve adicionar algumas quantidades de mosto ao inóculo, tendo em conta que os 

abaixamentos de temperatura do inoculo com mosto da cuba devem ser de 5 em 5ºC, 

para evitar o choque térmico. Por fim, adiciona-se o inóculo à cuba. 

Fermentação alcoólica: Quando se dá início à fermentação, mede-se a 

densidade e temperatura do mosto, três vezes por dia. Durante o decorrer da 

fermentação deve-se observar um decréscimo da densidade, devido à metabolização 

dos açucares em etanol, por parte das leveduras, e um aumento de temperatura, que 

no caso dos vinhos tintos deve andar em torno dos 27ºC. Por dia, são realizadas várias 

remontagens automáticas de curta duração. O processo repete-se diariamente para que 

o mosto tenha maior contacto com as massas e permitir maior extração de cor e aromas, 

no entanto é de curta duração para não se correr o risco de destruir as películas. Devido 

ao efeito mecânico da remontagem, quando as películas ficam destruídas, obtém-se 

uma papa, gerando um aumento da densidade, que deve estar a descer, o que gera 

erros nas análises e dúvidas, em relação ao comportamento das leveduras na 

fermentação. As remontagens ajudam também a manter a manta molhada, evitando 

assim que seque e comece a oxidar e a ganhar acidez volátil. Ao longo do decréscimo 

da densidade é importante suplementar o mosto de forma a melhorar a atividade 

fermentativa e potenciar a qualidade do vinho. A adição de nutriente conduz a uma 

fermentação mais tranquila e completa. Na densidade 1070 realiza-se a primeira 
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nutrição, aplicando uma dose mais elevada. A 1030 realiza-se a segunda nutrição, 

reduzindo a dose aplicada. Cada nutrição é aplicada através de uma delestage. O vinho 

sai pela válvula para um depósito aberto, onde é dissolvido o nutriente, e é bombeado 

para a cuba regando as massas.  

Desencuba/prensa: Quando a densidade atinge valores a baixo dos 1000 para-

se a remontagem automática, passando a molhar suavemente a manta. A desencuba e 

a prensa das massas é feita quando a densidade se aproxima de 994. Através da bomba 

de massas e das respetivas mangueiras, o vinho e as massas são retirados da cuba e 

são encaminhados para a prensa. Após se concluir o ciclo de prensagem, o vinho obtido 

pode ser encaminhado para dois depósitos diferentes. O vinho resultante de pressões 

mais baixas, é um vinho com menor densidade e é direcionado para o depósito de vinho 

de consumo. O vinho que resulta de pressões maiores tem caraterísticas muito 

diferentes do primeiro, devido a uma prensagem mais forte. Este, é então encaminhado 

para o depósito das prensas que é, na maioria das vezes, um vinho menos interessante 

e menos fino. Entre outras caraterísticas sensoriais, é considerado mais taninoso.  

Análise dos açúcares residuais: Depois do vinho resultante da prensa estar 

na cuba, recolhe-se uma amostra do mesmo. Esta amostra é enviada para o laboratório 

da Proenol, onde se faz a análise dos açúcares redutores, tal como é referido mais 

detalhadamente no “2.1.4. Análises Laboratoriais”. Quando, pelo resultado das 

análises se verifica que os valores de açúcares redutores estão a baixo do desejado, 

tira-se o vinho em limpo para outra cuba, onde vai realizar a fermentação malolática. 

Idealmente a separação das borras é feita três dias após a prensagem para retirar 

elementos mais grosseiros que ainda possam estar em suspensão e evitar posteriores 

reduções por contacto com as borras. As borras resultantes vão para um depósito 

próprio, de onde são enviadas para uma destilaria. Caso contrário, o vinho mantem-se 

com as borras durante uns dias para que os açúcares existentes sejam metabolizados 

pelas leveduras, depois repete-se o processo.  

Fermentação malolática: Depois da fermentação alcoólica, ocorre a 

fermentação malolática. Este processo consiste na metabolização do ácido málico em 

ácido lático, por ação das bactérias láticas, que podem já estar presentes nas uvas ou 

podem ser adicionadas culturas. Tornando o vinho mais macio. Caso sejam adicionadas 

culturas de bactérias, esta adição pode ser aquando da inoculação, ou depois da 

mesma. Através de uma boa gestão da fermentação malolática, é possível manter e 

realçar a fruta dos vinhos, estabilizar a matéria corante, e controlar possíveis alterações 

microbiológicas. A fermentação malolática ocorre para obter vinhos mais limpos e 

frutados, reduzir o impacto dos microrganismos contaminantes, reduzir a acidez volátil.  

Estágio/ envelhecimento: Depois da fermentação malolática são realizadas 

análises para acompanhar os vinhos. Consoante os resultados procura-se corrigir a 

acidez do vinho (pela adição de ácido tartárico) e o SO2 livre, em quantidade que garanta 

a proteção microbiana e oxidativa. Os vinhos tintos passam por um processo de 

envelhecimento onde adquirem os aromas terciários e a complexidade desejada nos 

mesmos. O envelhecimento pode ser realizado em inox, madeira, talha ou cubas de 

cimento, cujo tipo difere consoante o trabalho que se pretende realizar. Em qualquer um 

dos dois é importante que haja microoxigenação do vinho. Apesar da oxidação 
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comprometer o vinho, uma adição controlada do oxigénio pode ter efeitos evolutivos no 

perfil do mesmo, favorecendo a estabilidade de cor, diminuindo o carater vegetal e 

eliminando o carater reduzido. Este sistema é desenvolvido para obter vinhos mais 

estáveis, com mais cor, mais ricos, com maior volume e corpo. A etapa de 

envelhecimento é das mais importantes na elaboração de vinhos. É das etapas mais 

longas e é nela onde se influencia a qualidade organolética, acabando por definir o perfil 

final do vinho.  

Elaboração de lotes: Esta etapa consiste em juntar vinhos de vários lotes, com 

características diferentes. Tem o objetivo de criar complexidade nos vinhos, fazer 

acertos físico-químicos (relacionados com a cor, a acidez, ou o grau alcoólico), ou até 

mesmo melhorar certas características. Para fazer um lote é necessário recorrer à 

análise sensorial, pelo painel de provadores e enólogos, e também às análises físico-

químicas. Deve se ter especial atenção antes de se realizar um loteamento, pois dois 

vinhos estabilizados podem originar um lote instável, dessa forma, deve-se fazer o 

ensaio dos lotes laboratório, deixar que os mesmos se misturem, e identificar que 

reações se formam. Se o ensaio dos lotes tiver o resultado desejado, o mesmo pode 

ser realizado à escala real. 

Colagem: Depois de estarem estabelecidos os lotes e de se saber que destino 

atribuir a cada um, efetua-se a colagem dos vinhos, com o objetivo essencial de 

estabilizar a matéria corante. São utilizados agentes de colagem com as características 

desejadas para o produto final. É também possível corrigir algumas características 

organoléticas, tais como a adstringência ou amargor, aroma ou alguns defeitos 

presentes. No final, deve-se obter um vinho clarificado, onde se reduziu 

significativamente o índice de colmatagem, o que vai melhorar o rendimento da filtração.  

Filtração intermédia: Depois da colagem, é importante filtrar o vinho, para 

remover coloides em suspensão, que poderão perturbar a cristalização dos sais de 

tartarato e, por isso dificultar a estabilização tartárica. Esta filtração intermédia é feita 

com placas de celulose, que evitam a contaminação do vinho com fibras ou iões e 

podem ser de desabaste, de clarificação ou de esterilização. Neste caso a filtração 

intermédia é uma filtração de desbaste e preparação para a estabilização tartárica. 

Deve-se começar por passar uma certa quantidade de água nas placas, para evitar 

aromas a papel no vinho. Depois deve-se passar vinho em circuito fechado, de forma a 

retirar a água que ficou contida nas placas. Este processo chama-se golpe e é para 

evitar que o vinho seja diluído pela água que está nas placas e assim evitar que perca 

a sua complexidade aromática.  

Filtração final: A filtração final é a última barreira física antes do 

engarrafamento, que retém todas as partículas sólidas que possam existir em 

suspensão no vinho. É utilizada uma membrana de 0,54µ, que permite dar brilho e 

limpidez e confere a estabilização microbiológica do vinho engarrafado.  

Engarrafamento: A última etapa antes do vinho antes de chegar ao consumidor. 

É das etapas mais importantes pois qualquer erro que surja não poderá ser corrigido e 

para que um engarrafamento seja bem-sucedido é fundamental cumprir corretamente 

todos os procedimentos de higiene e segurança alimentar. O vinho antes de chegar à 

linha de enchimento, sai da cuba e passa no filtro de membranas, onde sofre a filtração 
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final (detalhada no passo anterior). Depois de cheias, várias garrafas são despejadas e 

é devolvido o vinho à cuba de onde saiu. A este procedimento se chama tirar o golpe, e 

é feito para retirar excessos de água de lavagem do sistema de engarrafamento e 

filtração, evitando a diluição do vinho nas garrafas. Depois de cheias e com rolha, as 

garrafas são rotuladas e colocadas nas caixas, que vão para paletes, partindo por fim, 

para a expedição.   

 

2.1.3.2 Vinho branco 

 

Maceração pré-fermentativa: Esta etapa tem o objetivo de extrair, a baixas 

temperaturas, aromas primários das uvas e compostos que estão presentes nas suas 

peliculas, através de um processo que consiste em manter o contacto do mosto com as 

massas antes de irem para a prensa, este processo pode durar entre quatro a dez horas. 

Este procedimento é regulamente aplicado, exceto quando as uvas chegam à adega 

em mau estado sanitário, correndo o risco de poder extrair compostos resultantes desse 

mau estado sanitário, provocado por doenças e contaminações que podem originar 

aromas defeituosos.  

Prensagem: Depois de quatro horas a macerar, retiram-se as massas da cuba 

onde se encontravam e, por intermédio da bomba de massas e das respetivas 

mangueiras, as mesmas são encaminhadas para a prensa. Lá ocorre a prensa, 

seguindo o programa estipulado, aumentando a pressão gradualmente. O mosto 

resultante, é encaminhado para a cuba de fermentação de vinhos brancos e rosés. Ao 

contrário dos tintos não há distinção entre o mosto resultante de prensagens a baixas 

pressões e a altas pressões. 

Decantação a frio: Já na cuba de fermentação de brancos, o mosto branco 

recém prensado é mantido no frio com as suas borras em sedimentação, até cerca de 

cinco dias. Este processo consiste em retirar as borras mais grosseiras do meio e limpar 

o mosto para a fermentação, através da deposição de partículas pela ação do frio. Aí 

são libertados percursores aromáticos e aromas varietais. As cubas de fermentação de 

vinhos brancos e rosés têm o fundo cónico e um sistema de frio composto por placa e 

camisas, o que permite que esta etapa decorra de forma mais eficiente. Durante esta 

fase, é importante proteger o mosto de oxidações. 

Tiragem em limpo: Depois da decantação, e de se obter um mosto mais limpo 

e um depósito de borras na parte inferior da cuba, deve-se tirar o mosto em limpo para 

outra cuba, utilizando duas mangueiras e uma bomba, sendo que a primeira se liga à 

cuba origem e à bomba, e a segunda se liga à bomba e à cuba destino. Pela válvula de 

cima da cuba, retira-se o mosto limpo até o mesmo chegar à válvula. Quando há não há 

mosto à altura da válvula deve-se abrir a porta da cuba e pousar a mangueira por cima 

do mosto limpo, bem no centro da cuba e deixar que o mesmo seja bombeado para 

cuba determinada, até desaparecer todo o mosto limpo e apenas se encontrarem 

borras, aí está terminada a tiragem em limpo. Quando o depósito das borras está a cima 

da válvula referida anteriormente, esta tiragem em limpo deve ser feita por cima, pelo 

pescoço da cuba até aparecer borra grossa. Depois de retirar todo o mosto limpo ficam 
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sedimentos no fundo da cuba. Então, para terminar, deve-se ligar a mangueira à válvula 

de baixo da cuba e passar toda a quantidade de borras para o depósito referente às 

mesmas.  

Análises química e correções: Nesta etapa, procede-se à análise inicial do 

mosto. Determina-se o grau provável, através da densidade e da temperatura, e o pH. 

Perante os resultados, o enólogo decide se é necessário fazer correções de acidez, de 

acordo com os valores pretendidos nesse parâmetro.  Caso seja necessário fazer 

correções na acidez, efetuam-se os cálculos, baseado no valor de pH que se pretende 

atingir. A correção da acidez é feita pela adição de ácido tartárico, portanto os cálculos 

determinam a quantidade do mesmo que se irá adicionar ao vinho. Depois do resultado 

dos cálculos obtidos, procede-se à adição da quantidade de ácido tartárico estipulada. 

O mesmo deve ser diluído em água, apenas a necessária para o dissolver, sendo que 

dissolve melhor em água quente. Depois da adição homogeneíza-se o mosto com um 

bastoneio, processo que irá ser explicado mais a frente.  

Inoculação: Depois do mosto limpo e da correção dos parâmetros conforme o 

pretendido, introduz-se o inóculo. O inóculo é constituído por leveduras comerciais, 

produzidas e testadas em laboratório, escolhidas pelo enólogo tendo em conta o seu 

comportamento fermentativo e, no caso de fermentação de brancos, a sua viabilidade 

em fermentações a baixas temperaturas, e também considerando os metabolitos 

produzidos e desejados no perfil de vinho que se pretende produzir. O protetor e 

estimulador de fermentação também constitui o inoculo. Este atua potenciando o 

arranque e o desenrolar uniforme e continuo da fermentação, e dessa forma, superando 

as carências do mosto e as necessidades da cultura de leveduras. Esta etapa deve 

cumprir o protocolo que consiste em diluir o protetor em água a 38ºC, vinte vezes o seu 

peso, e hidratar as leveduras nessa diluição. Mistura-se bem e adiciona-se mosto da 

cuba que vai ser inoculada, para que o inóculo atinja uma temperatura confortável para 

ser adicionado sem que haja o risco de choque térmico para as leveduras. Por fim, 

adiciona-se o inóculo à cuba. 

Fermentação alcoólica: Quando se dá início à fermentação, mede-se a 

densidade e temperatura do mosto, três vezes por dia. Durante o decorrer da 

fermentação deve-se observar um decréscimo da densidade, devido à metabolização 

dos açucares em etanol, por parte das leveduras, e uma temperatura constante, que no 

caso dos vinhos brancos deve estar entre os 15ºC e os 17ºC. Ao longo do decréscimo 

da densidade é importante suplementar o mosto de forma a melhorar a atividade 

fermentativa e potenciar a qualidade do vinho. A adição de nutriente conduz a uma 

fermentação mais tranquila e completa. Na densidade 1070 realiza-se a primeira 

nutrição, aplicando uma dose mais elevada. A 1030 realiza-se a segunda nutrição, 

reduzindo a dose aplicada. Cada nutrição é adicionada pela tampa da cuba e é realizado 

um bastoneio imediatamente depois da adição. Independentemente das nutrições, por 

dia, são feitos cerca de três bastoneios. Processo pelo qual a vareta perfurada com 

entrada de azoto se liga à válvula da cuba, se insere um ar inerte, azoto, para agitar o 

mosto, de forma a uniformiza- lo e impedir que as partículas em suspensão depositem 

e dificultem o decorrer da fermentação. Quando a densidade chega aos 1050 é realizada 

uma colagem, que ajuda a prevenir oxidações e possibilita que o mosto fermente mais 

limpo. Esta colagem é menos invasiva e são aplicados agentes de colagem, colas, 
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gelatinas e antioxidantes, com capacidade de flocular e sedimentar, arrastando as 

partículas em suspensão no vinho, responsáveis pela sua turvação até então. O primeiro 

é uma bentonite com capacidade desproteínizante, o segundo é um polímero de ação 

preventiva e curativa da oxidação dos vinhos, sendo que o último protege e potencia a 

qualidade e a intensidade aromática dos vinhos. A utilização destes produtos em 

conjunto potência o final da fermentação sem oxidações e reduz a quantidade a utilizar 

na etapa de estabilização de vinhos, onde o tratamento é mais invasivo.  

Análise dos açúcares residuais e sulfitação: Depois de se verificar que a 

densidade está a baixo de 992 e a partir daí começa a descer cada vez mais lentamente, 

tira-se uma amostra do vinho. Esta amostra é enviada para o laboratório da Proenol, 

onde se faz a análise dos açúcares redutores, tal como é referido mais detalhadamente 

no ponto “2.1.4. Análises laboratoriais”, e se comprova o término da fermentação 

alcoólica. Quando, pelo resultado das análises se verifica que os valores de açúcares 

redutores estão a baixo de 1 grama por litro, deve-se sulfitar o vinho. A sulfitação 

consiste na adição de sulfuroso (SO2) na quantidade que garanta que a inibição da 

atividade de microrganismos e dessa forma impedir o arranque da fermentação 

malolática, que nos vinhos brancos não é desejada. Quando se tira a amostra para 

analisar os açucares residuais, também é tirada uma amostra para analisar o sulfuroso 

pelo método descrito em “2.1.4. Análises laboratoriais”. A quantidade de SO2 

adicionada, na sulfitação, é calculada tendo em consideração o resultado dessas 

análises.  

Decantação: Depois da sulfitação, o vinho fica a decantar, a baixas 

temperaturas. São efetuadas analises regulares para garantir que a quantidade de 

sulfuroso livre é suficiente para proteger o vinho de contaminações e oxidações. Caso 

seja necessário, o sulfuroso livre é corrigido, pela adição de solução de sulfuroso a 15%. 

Durante a decantação, as partículas em suspensão, vão depositando, tal como 

aconteceu antes da fermentação. A decantação final tem como objetivo retirar os 

compostos instáveis que reagiram com a bentonite na colagem, estabilizando a parte 

proteica do vinho. 

Elaboração de lotes: Esta etapa consiste em juntar vinhos de vários lotes, com 

características diferentes. Tem o objetivo de criar complexidade nos vinhos, fazer 

acertos físico-químicos (relacionados com a cor, a acidez, ou o grau alcoólico), ou até 

mesmo melhorar certas características. Para fazer um lote é necessário recorrer à 

análise sensorial, pelo painel de provadores e enólogos, e também às análises físico-

químicas. Deve se ter especial atenção antes de se realizar um loteamento, pois dois 

vinhos estabilizados podem originar um lote instável, dessa forma, deve-se fazer o 

ensaio dos lotes laboratório, deixar que os mesmos se misturem, e identificar que 

reações se formam. Se o ensaio dos lotes tiver o resultado desejado, o mesmo pode 

ser realizado à escala real. 

Colagem: Depois dos lotes serem elaborados e de definir o destino a dar a cada 

lote, se entrada de gama ou reserva, deve-se fazer a clarificação do lote. Para obter um 

vinho limpo são adicionados os agentes de colagem, em menor quantidade do que seria 

necessário caso não se efetuasse esta etapa durante a fermentação. Nesta colagem, 

tal como na anterior, foram utilizados agentes de colagem, colas, gelatinas e 
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antioxidantes que, tal como referido têm a capacidade de fazer flocular e sedimentar as 

partículas em suspensão no vinho, responsáveis pela turvação do mesmo até então.  A 

cola utilizada foi a bentonite, que elimina compostos corantes instáveis e remove as 

proteínas, obtendo um reduzido volume de borras depositada. O volume de borras 

resultante é um parâmetro muito importante pois um elevado volume de borras pode 

significar o arrastamento de compostos aromáticos e outros, cuja sua permanência no 

vinho era desejável. A caseína auxilia na clarificação de vinhos já tratados, e elimina 

compostos polifenólicos oxidados e oxidáveis. O antioxidante atua como forma 

preventiva e/ou curativa da oxidação nos vinhos enquanto intervém na vertente 

organolética, reduzido o amargor e realçando a frescura e o amargor do vinho. Estes 

produtos são adicionados enquanto o vinho está a homogeneizar, processo pelo qual 

se uniformizam os lotes previamente formados. No circuito está montada uma válvula, 

que se chama venturi, com uma terceira mangueira, mais pequena. Essa mangueira 

está a sugar os produtos diluídos, pela diferença de pressão, que com o auxílio da 

bomba entram dentro do circuito em conjunto com o vinho a homogeneizar. Esta fase 

do processo confere maior limpidez nos vinhos. Com isto, as intervenções seguintes 

vão ser facilitadas devido ao aumento da eficácia dos produtos aplicados, à diminuição 

do índice de colmatação e dessa forma aumento do rendimento da filtração.  

Filtração intermédia: Depois de clarificado, o vinho é filtrado. Este processo 

começa com uma tiragem em limpo para outro depósito, de onde o vinho limpo é filtrado, 

para um terceiro depósito.  A filtração intermédia permite que as partículas ainda em 

suspensão do vinho, fiquem retidos na superfície filtrante. No caso da filtração 

intermédia, a superfície filtrante é o cartucho, que retêm as partículas segundo o 

diâmetro dos poros, neste caso o mesmo varia entre 0,8µ e 3µ. Além disso, esta etapa 

evita problemas na filtração final e engarrafamento, devido ao alto índice de colmatação. 

Estabilização tartárica: Esta etapa obtém-se através de eletrodiálise, onde se 

faz passar o vinho por uma coluna. Nessa coluna, por ação de cargas elétricas, os 

compostos instáveis são estabilizados. A estabilização por eletrodiálise permite também 

baixar o pH sem que haja um aumento de dureza em prova, reduzir amargor (por 

redução da concentração de potássio) e melhorar qualitativamente os vinhos tratados, 

devido ao aumento da frescura e persistência. 

Acabamento: Nesta fase são aplicados produtos de afinamento. Estes produtos 

são totalmente solúveis e estáveis pelo que podem ser aplicados no próprio dia do 

enchimento sem que haja impacto significativo nos sistemas de filtração final. Os ajustes 

feitos no acabamento são numa perspetiva de curto prazo, direcionados para vinhos de 

consumo rápido. O produto adicionado é composto por poliaspartato de potássio, 

carboximetilcelulose, goma e dióxido de enxofre, podendo contribuir para a 

estabilização tartárica em vinhos brancos e rosés. A goma melhora a sensação em 

boca, a suavidade e a frescura aromática do vinho. O dióxido de enxofre garante que o 

vinho vai para expedição livre de contaminantes e oxidações.  

Filtração final: Na filtração final, o vinho passa por um filtro de placas de 

celulose e depois num filtro de membranas, de onde é diretamente encaminhado para 

a panela de enchimento na linha de engarrafamento. A palete de filtração final é a última 

barreira física antes do engarrafamento e as suas membranas de 0,54µ eliminam 
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micropartículas em suspensão e garantem a estabilização microbiológica do vinho 

engarrafado, conferindo simultaneamente, o brilho e a limpidez ao mesmo.  

Engarrafamento: Esta etapa vai desde o momento em que o vinho passa no 

filtro de placas até ao momento em que a rolha é colocada na garrafa cheia. É um ponto 

critico, onde há elevado risco de contaminações caso não haja correta higienização dos 

bicos de enchimento. As consequências das contaminações vão se manifestar algum 

tempo depois, em garrafa. Caso que poderá ser devastador para a marca. Depois de 

cheias, várias garrafas são despejadas e é devolvido o vinho à cuba de onde saiu. A 

este procedimento se chama tirar o golpe, e é feito para retirar excessos de água de 

lavagem do sistema de engarrafamento e filtração, evitando a diluição do vinho nas 

garrafas. Depois da rolha ser colocada na garrafa, a mesma passa no secador (para 

tirar qualquer tipo de humidade), é rotulada e colocada nas caixas específicas. As caixas 

são colocadas em paletes que, depois de devidamente filmadas, vão para expedição.  

 

2.1.3.3 Vinho rosé 

 

Maceração pré-fermentativa: Esta etapa tem o objetivo de extrair, a baixas 

temperaturas, aromas primários das uvas e compostos que estão presentes nas suas 

peliculas, através de um processo que consiste em manter o contacto do mosto com as 

massas antes de irem para a prensa, este processo pode durar entre quatro a dez horas. 

Este procedimento é regulamente aplicado, exceto quando as uvas chegam à adega 

em mau estado sanitário, correndo o risco de poder extrair compostos resultantes desse 

mau estado sanitário, provocado por doenças e contaminações que podem originar 

aromas defeituosos.  

Prensagem: Depois de seis horas a macerar, retiram-se as massas da cuba onde 

se encontravam e, por intermédio da bomba de massas e das respetivas mangueiras, 

as mesmas são encaminhadas para a prensa. Lá ocorre a prensa, seguindo o programa 

estipulado, aumentando a pressão gradualmente. O mosto resultante, é encaminhado 

para a cuba de fermentação de vinhos brancos e rosés. Ao contrário dos tintos não há 

distinção entre o mosto resultante de prensagens a baixas pressões e a altas pressões. 

Decantação a frio: Já na cuba de fermentação, o mosto rosé recém prensado é 

mantido no frio com as suas borras em suspensão durante pelo menos cinco dias. Este 

processo consiste em retirar as borras mais grosseiras do meio e limpar o mosto para a 

fermentação, através da deposição de partículas pela ação do frio. Aí são libertados 

percursores aromáticos e aromas varietais. As cubas de fermentação de vinhos brancos 

e rosés têm o fundo cónico e um sistema de frio composto por placa e camisas, o que 

permite que esta etapa decorra de forma mais eficiente. Durante esta fase, é importante 

proteger o mosto de oxidações.  

Tiragem em limpo: Depois da decantação, e de se obter um mosto mais limpo e 

um depósito de borras na parte inferior da cuba, deve-se tirar o mosto em limpo para 

outra cuba, utilizando duas mangueiras e uma bomba, sendo que a primeira se liga à 

cuba origem e à bomba, e a segunda se liga à bomba e à cuba destino. Pela válvula de 
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cima da cuba, retira-se o mosto limpo até o mesmo chegar à válvula. Quando há não há 

mosto à altura da válvula deve-se abrir a porta da cuba e pousar a mangueira por cima 

do mosto limpo, bem no centro da cuba e deixar que o mesmo seja bombeado para 

cuba determinada, até desaparecer todo o mosto limpo e apenas se encontrarem 

borras, aí está terminada a tiragem em limpo. Quando o depósito das borras está a cima 

da válvula referida anteriormente, esta tiragem em limpo deve ser feita por cima, pelo 

pescoço da cuba até aparecer borra grossa. Depois de retirar todo o mosto limpo ficam 

sedimentos no fundo da cuba. Então, para terminar, deve-se ligar a mangueira à válvula 

de baixo da cuba e passar toda a quantidade de borras para o depósito referente às 

mesmas.  

Análises químicas e correções: Nesta etapa, procede-se à análise inicial do 

mosto. Determina-se o grau provável, através da densidade e da temperatura, e o pH. 

Perante os resultados, o enólogo decide se é necessário fazer correções de acidez, de 

acordo com os valores pretendidos nesse parâmetro. Caso seja necessário fazer 

correções na acidez, efetuam-se os cálculos, baseado no valor de pH que se pretende 

atingir. A correção da acidez é feita pela adição de ácido tartárico, portanto os cálculos 

determinam a quantidade do mesmo que se irá adicionar ao vinho. Depois do resultado 

dos cálculos obtidos, procede-se à adição da quantidade de ácido tartárico estipulada. 

O mesmo deve ser diluído em água, apenas a necessária para o dissolver. Depois da 

adição homogeneíza-se o mosto com um bastoneio, processo que irá ser explicado mais 

a frente.  

Inoculação: Depois do mosto limpo e da correção dos parâmetros conforme o 

pretendido, introduz-se o inóculo. O inóculo é constituído por leveduras comerciais, 

produzidas e testadas em laboratório, escolhidas pelo enólogo tendo em conta o seu 

comportamento fermentativo e, no caso de fermentação de brancos, a sua viabilidade 

em fermentações a baixas temperaturas, e também considerando os metabolitos 

produzidos e desejados no perfil de vinho que se pretende produzir. O protetor e 

estimulador de fermentação também constitui o inoculo. Este atua potenciando o 

arranque e o desenrolar uniforme e continuo da fermentação, e dessa forma, superando 

as carências do mosto e as necessidades da cultura de leveduras. Esta etapa deve 

cumprir o protocolo que consiste em diluir o protetor em água a 38ºC, vinte vezes o seu 

peso, e hidratar as leveduras nessa diluição. Mistura-se bem e adiciona-se mosto da 

cuba que vai ser inoculada, para que o inóculo atinja uma temperatura confortável para 

ser adicionado sem que haja o risco de choque térmico para as leveduras. Por fim, 

adiciona-se o inóculo à cuba. 

Fermentação alcoólica: Quando se dá início à fermentação, mede-se a densidade 

e temperatura do mosto, três vezes por dia. Durante o decorrer da fermentação deve-

se observar um decréscimo da densidade, devido à metabolização dos açucares em 

etanol, por parte das leveduras, e uma temperatura constante, que no caso dos vinhos 

rosés deve estar entre os 15ºC e os 17ºC. Ao longo do decréscimo da densidade é 

importante suplementar o mosto de forma a melhorar a atividade fermentativa e 

potenciar a qualidade do vinho. A adição de nutriente conduz a uma fermentação mais 

tranquila e completa. Na densidade 1070 realiza-se a primeira nutrição, aplicando uma 

dose mais elevada. A 1030 realiza-se a segunda nutrição, reduzindo a dose aplicada. 

Cada nutrição é adicionada pela tampa da cuba e é realizado um bastoneio 
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imediatamente depois da adição. Independentemente das nutrições, por dia, são feitos 

cerca de três bastoneios. Processo pelo qual, através de um utensílio que se liga à 

válvula da cuba, se insere um ar inerte, azoto, para agitar o mosto, de forma a 

uniformiza- lo e impedir que as partículas em suspensão depositem e dificultem o 

decorrer da fermentação. Quando a densidade chega aos 1050 é realizada uma 

colagem, que ajuda a prevenir oxidações e possibilita que o mosto fermente mais limpo. 

Esta colagem é menos invasiva e são aplicados agentes de colagem, colas, gelatinas e 

antioxidantes, com capacidade de flocular e sedimentar, arrastando as partículas em 

suspensão no vinho, responsáveis pela sua turvação até então. O primeiro é uma 

bentonite com capacidade desproteínizante, o segundo é um polímero de ação 

preventiva e curativa da oxidação dos vinhos, sendo que o último protege e potência a 

qualidade e a intensidade aromática dos vinhos. A utilização destes produtos em 

conjunto potência o final da fermentação sem oxidações, e reduz a quantidade a utilizar 

na etapa de estabilização de vinhos, onde o tratamento é mais invasivo.  

Análise dos açúcares residuais e sulfitação: Depois de se verificar que a 

densidade está a baixo de 992 e a partir daí começa a descer cada vez mais lentamente, 

tira-se uma amostra do vinho. Esta amostra é enviada para o laboratório da Proenol, 

onde se faz a análise dos açúcares redutores, tal como é referido mais detalhadamente 

no “ 2.1.4. Análises Laboratoriais”, e se comprova o término da fermentação alcoólica. 

Quando, pelo resultado das análises se verifica que os valores de açúcares redutores 

estão a baixo de 1 grama por litro, deve-se sulfitar o vinho. A sulfitação consiste na 

adição de sulfuroso (SO2) na quantidade que garanta que a inibição da atividade de 

microrganismos e dessa forma impedir o arranque da fermentação malolática, que nos 

vinhos brancos não é desejada. Quando se tira a amostra para analisar os açucares 

residuais, também é tirada uma amostra para analisar o sulfuroso, como descrito em 

“2.1.4. Análises laboratoriais”. A quantidade de SO2 adicionada, na sulfitação, é 

calculada tendo em consideração o resultado dessas análises.  

Decantação: Depois da sulfitação, o vinho fica a decantar, a baixas temperaturas. 

São efetuadas analises regulares para garantir que a quantidade de sulfuroso livre é 

suficiente para proteger o vinho de contaminações e oxidações. Caso seja necessário, 

o sulfuroso livre é corrigido, pela adição de solução de sulfuroso a 15%. Durante a 

decantação, as partículas em suspensão, vão depositando, tal como aconteceu antes 

da fermentação. A decantação final tem como objetivo retirar os compostos instáveis 

que reagiram com a bentonite na colagem, estabilizando a parte proteica do vinho. 

Tiragem em limpo: Depois da decantação, a tiragem em limpo é feita aquando da 

elaboração de lotes. No entanto, a totalidade de vinho rosé elaborado constituiu apenas 

um lote. Passando apenas o vinho em limpo para outro depósito, onde são feitas as 

próximas intervenções.  

Colagem: Depois do lote de vinho rosé estar limpo, deve ser feita a clarificação do 

mesmo. Para obter um vinho limpo são adicionados os agentes de colagem, em menor 

quantidade do que seria necessário caso não se efetuasse esta etapa durante a 

fermentação. Nesta colagem, tal como na anterior, foram utilizados agentes de colagem, 

colas, gelatinas e antioxidantes que, tal como referido têm a capacidade de fazer flocular 

e sedimentar as partículas em suspensão no vinho, responsáveis pela turvação do 
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mesmo até então.  A cola utilizada foi a bentonite, que elimina compostos corantes 

instáveis e remove as proteínas, obtendo um reduzido volume de borras depositada. O 

volume de borras resultante é um parâmetro muito importante pois um elevado volume 

de borras pode significar o arrastamento de compostos aromáticos e outros, cuja sua 

permanência no vinho era desejável. A caseína auxilia na clarificação de vinhos já 

tratados, e elimina compostos polifenólicos oxidados e oxidáveis. O antioxidante atua 

como forma preventiva e/ou curativa da oxidação nos vinhos enquanto intervém na 

vertente organolética, reduzido o amargor e realçando a frescura e o amargor do vinho. 

Estes produtos são adicionados enquanto o vinho está a homogeneizar, processo pelo 

qual se uniformizam os lotes previamente formados. No circuito está montada uma 

válvula, que se chama venturi, com uma terceira mangueira, mais pequena. Essa 

mangueira está a sugar os produtos diluídos, pela diferença de pressão, que com o 

auxílio da bomba entram dentro do circuito em conjunto com o vinho a homogeneizar. 

Esta fase do processo confere maior limpidez nos vinhos. Com isto, as intervenções 

seguintes vão ser facilitadas devido ao aumento da eficácia dos produtos aplicados, à 

diminuição do índice de colmatação e dessa forma aumento do rendimento da filtração.  

Filtração intermédia: Depois de clarificado, o vinho é filtrado. Este processo 

começa com uma tiragem em limpo para outro depósito, de onde o vinho limpo é filtrado, 

para um terceiro depósito.  A filtração intermédia permite que as partículas ainda em 

suspensão do vinho, fiquem retidos na superfície filtrante. No caso da filtração 

intermédia, a superfície filtrante é o cartucho, que retêm as partículas segundo o 

diâmetro dos poros, neste caso o mesmo varia entre 0,8µ e 3µ. Além disso, esta etapa 

evita problemas na filtração final e engarrafamento, devido ao alto índice de colmatação. 

Estabilização tartárica: Esta etapa obtém-se através de eletrodiálise, onde se faz 

passar o vinho por uma coluna. Nessa coluna, por ação de cargas elétricas, os 

compostos instáveis são estabilizados. A estabilização por eletrodiálise permite também 

baixar o pH sem que haja um aumento de dureza em prova, reduzir amargor (por 

redução da concentração de potássio) e melhorar qualitativamente os vinhos tratados, 

devido ao aumento da frescura e persistência. 

Acabamento: Nesta fase são aplicados produtos de afinamento. Estes produtos são 

totalmente solúveis e estáveis pelo que podem ser aplicados no próprio dia do 

enchimento sem que haja impacto significativo nos sistemas de filtração final. Os ajustes 

feitos no acabamento são numa perspetiva de curto prazo, direcionados para vinhos de 

consumo rápido. O produto adicionado é composto por poliaspartato de potássio, 

carboximetilcelulose, goma e dióxido de enxofre, podendo contribuir para a 

estabilização tartárica em vinhos brancos e rosés. A goma melhora a sensação em 

boca, a suavidade e a frescura aromática do vinho. O dióxido de enxofre garante que o 

vinho vai para expedição livre de contaminantes e oxidações.  

Filtração final: Na filtração final, o vinho passa por um filtro de placas de celulose e 

depois num filtro de membranas, de onde é diretamente encaminhado para a panela de 

enchimento na linha de engarrafamento. A palete de filtração final é a última barreira 

física antes do engarrafamento e as suas membranas de 0,54µ eliminam 

micropartículas em suspensão e garantem a estabilização microbiológica do vinho 

engarrafado, conferindo simultaneamente, o brilho e a limpidez ao mesmo.  
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Engarrafamento: Esta etapa vai desde o momento em que o vinho passa no filtro 

de placas até ao momento em que a rolha é colocada na garrafa cheia. É um ponto 

critico, onde há elevado risco de contaminações caso não haja correta higienização dos 

bicos de enchimento. As consequências das contaminações vão se manifestar algum 

tempo depois, em garrafa. Caso que poderá ser devastador para a marca. Depois de 

cheias, várias garrafas são despejadas e é devolvido o vinho à cuba de onde saiu. A 

este procedimento se chama tirar o golpe, e é feito para retirar excessos de água de 

lavagem do sistema de engarrafamento e filtração, evitando a diluição do vinho nas 

garrafas. Depois da rolha ser colocada na garrafa, a mesma passa no secador (para 

tirar qualquer tipo de humidade), é rotulada e colocada nas caixas específicas. As caixas 

são colocadas em paletes que, depois de devidamente filmadas, vão para expedição.  

 

2.1.3.4 Vinho do Porto  

 

Corte ou remontagem inicial: Depois da cuba destino estar cheia é efetuada uma 

remontagem intensa (corte). Esta remontagem pode ser durante uma hora, meia hora 

ou 45 minutos, de acordo com a capacidade da cuba que se está a remontar. Esta etapa 

tem o objetivo de uniformizar as massas e o mosto e obter maior extração, e recebe o 

nome de corte. Quando as uvas vão para lagares, este corte é feito com pisa a pé. 

Procura-se que esta pisa seja o mais constante e uniforme possível durante duas horas, 

após esse tempo, o grupo pode pisar de forma livre e heterogénea entre ele. 

Análises químicas e correções: Quando se obtém uma homogeneização do mosto 

total presente na cuba, em conjunto com as massas, efetuam-se as analises químicas 

ao mosto. É determinado o Grau Baumé, indicativo da quantidade de açúcar presente 

no mosto, e também o pH. Se o parâmetro do pH não estiver de acordo com o pretendido 

procede-se à correção do mesmo, pela adição de ácido tartárico. Nesta etapa é definido 

o Baumé em que se para a fermentação e são efetuados os cálculos para a quantidade 

de aguardente utilizada na fortificação.  

Remontagem/ pisa: O vinho do Porto não é inoculado, ou seja, a sua fermentação 

ocorre por ação de leveduras indígenas, que estão presentes nas uvas. Enquanto 

decorre a fermentação são realizadas remontagens, pisas mecânicas (quando em 

lagares mecânicos) ou pisa a pé. A remontagem consiste em retirar o líquido (mosto em 

fermentação) pela válvula de baixo da cuba e bombeá-lo por cima de forma a que molhe 

as massas, enquanto que a pisa mecânica e a pé resulta na ação de acamar as massas 

de forma suave para que se aumente o contacto entre as películas e o líquido sem que 

sejam quebradas as grainhas. Geralmente são realizadas três remontagens curtas por 

dia, duas pisas mecânicas, ou pisa por um grupo de 8 a 10 homens, durante 12 horas 

por dia, 7 dias por semana. Este processo possibilita uma maior extração de cor e 

também de compostos fenólicos presentes nas películas, no engaço e nas grainhas das 

uvas.  

Encuba/fortificação: Na produção de vinho do porto, enquanto o mesmo fermenta, 

é medido o grau Baumé, que é uma das várias escalas de densidade. De acordo com o 

tipo de vinho do porto que se pretende produzir, se é um vinho seco ou doce, é 
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previamente decidido qual a altura certa para interromper a fermentação e fortificar. Os 

vinhos do Porto da Churchill’s são relativamente mais secos que os típicos vinhos do 

Porto, isso significa que as leveduras metabolizaram maior quantidade açúcares em 

etanol e a quantidade de aguardente adicionada na fortificação é menor. Quando se 

atinge o grau baumé em que se pretende desencubar, realiza-se a desencuba, ou 

abertura do lagar. Nesse momento, o vinho e as massas são encaminhados para a 

prensa hidráulica, sendo bombeadas com o auxílio das mangueiras e da bomba de 

massas, ou são postas diretamente do lagar para os sacos de prensa, no caso da prensa 

vertical, para uma extração mais intensa e vinhos mais complexos. Enquanto está a 

decorrer a prensa, o vinho resultante é bombeado para uma cuba de armazenamento, 

e é lentamente fortificado, com a quantidade de aguardente anteriormente calculada. 

Depois de feito o vinho do porto, deve-se homogeneizar bem a aguardente adicionada 

ao vinho, a esse processo chama-se lotar o vinho do porto. Depois desta 

homogeneização são recolhidas amostras para analisar os parâmetros físico-químicos 

e organoléticos do vinho.  

Análises químicas e correções: Depois da recolha das amostras, procede-se à 

análise química dos vinhos do porto feitos. Observam-se os resultados e, caso seja 

necessário, faz-se a correção de alguns parâmetros nos vinhos. Os parâmetros a corrigir 

no vinho do porto são a acidez e o grau alcoólico. A correção da acidez é feita pela 

adição de ácido tartárico, e o grau alcoólico pela adição de aguardente vínica, também 

utilizada na fortificação aquando da prensagem.  

Estágio/ envelhecimento: Os vinhos do porto passam por um processo de 

envelhecimento onde adquirem os aromas terciários e a complexidade caraterística dos 

mesmos. Esse envelhecimento é realizado em cascos de madeira, nas famosas caves 

de Vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia. As caves de vinho do porto apresentam as 

caraterísticas necessárias para que um envelhecimento de Vinho do Porto feito lá, 

resulte no vinho aspetos únicos, que não se confirmam num envelhecimento efetuado 

em qualquer outro lado. Os cascos utilizados podem ser novos ou de várias utilizações, 

dependendo do tipo de vinho do porto que se pretende comercializar. Em qualquer um 

dos dois é importante que haja microoxigenação do vinho, que vai contribuir para a 

evolução do seu perfil organolético e favorecer a estabilidade da cor. A etapa de 

envelhecimento é das mais importantes na elaboração de vinhos. No caso dos vinhos 

do porto, esta pode prolongar-se meses ou até anos, sendo decisiva no perfil final do 

vinho. Durante esta longa fase, são efetuadas análises laboratoriais e sensoriais 

regulares, para observar a evolução do vinho. 

Elaboração de lotes: Esta etapa consiste em juntar vinhos de vários lotes, com 

características diferentes. Tem o objetivo de criar complexidade nos vinhos, fazer 

acertos físico-químicos (relacionados com a cor, a acidez, ou o grau alcoólico), ou até 

mesmo melhorar certas características. Para fazer um lote é necessário recorrer à 

análise sensorial, pelo painel de provadores e enólogos, e também às análises físico-

químicas. Deve se ter especial atenção antes de se realizar um loteamento, pois dois 

vinhos estabilizados podem originar um lote instável, dessa forma, deve-se fazer o 

ensaio dos lotes laboratório, deixar que os mesmos se misturem, e identificar que 

reações se formam. Se o ensaio dos lotes tiver o resultado desejado, o mesmo pode 

ser realizado à escala real. Depois do lote feito, à escala real, deve-se homogeneizar os 
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vinhos que se misturaram. Como referido anteriormente, a este processo chama-se lotar 

e, geralmente, pode demorar alguns minutos ou até horas, dependendo da quantidade 

de vinho a homogeneizar. 

Estabilização: Quando o vinho a estabilizar é novo, ou seja, esteve pouco tempo 

em estágio, é normal que haja uma certa instabilidade ao nível dos tartaratos, então o 

mesmo passa por este processo numa cuba de refrigeração. Lá o vinho atinge 

temperaturas negativas, a cima do ponto de congelação do vinho, numa equação 

simples, que se traduz pelo valor negativo da metade do grau alcoólico, mais um grau. 

As temperaturas de refrigeração vão fazer com que os tartaratos cristalizem e precipitem 

de imediato, evitando que precipitem mais tarde, em garrafa e formem depósito. O 

tempo de permanência do vinho na cuba de refrigeração depende do tempo que demora 

a atingir a temperatura determinada pela equação. Depois de atingir essa temperatura, 

começa a aquecer até três graus negativos, e é a essa temperatura que deve ser filtrado. 

Não se deve filtrar a zero graus ou mais, para evitar a solubilização dos cristais. Este 

processo normalmente tem a duração de dois dias. Para um vinho que estagiou durante 

muito tempo, este processo não é efetuado, pois verifica-se que os cristais foram 

depositando com o passar dos anos.  

Filtração intermédia: Diretamente da cuba de refrigeração o vinho passa no filtro 

de terras. Este filtro recorre à aluvionagem em contínuo, ou seja, depois de se formar a 

pré- camada de filtração, as areias diatomássias são adicionadas permanentemente ao 

vinho turvo, e então a camada filtrante aumenta a sua espessura continuamente, para 

que a camada externa nunca colmate. Este tipo de filtração é maioritariamente 

reservado a vinhos mais complexos, como é o caso do vinho do porto.  

Filtração final: A filtração final é a última barreira física antes do engarrafamento, 

que retém todas as partículas sólidas que possam existir em suspensão no vinho. O tipo 

de membrana que se utiliza depende do tipo de vinho do Porto. Alguns tipos de vinho 

do Porto, não passam pelo processo de filtração.    

Engarrafamento: A última etapa antes do vinho antes de chegar ao consumidor. É 

das etapas mais importantes pois qualquer erro que surja não poderá ser corrigido e 

para que um engarrafamento seja bem-sucedido é fundamental cumprir corretamente 

todos os procedimentos de higiene e segurança alimentar. O vinho antes de chegar à 

linha de enchimento, sai da cuba e passa no filtro de membranas, onde sofre a filtração 

final (detalhada no passo anterior). Depois de cheias, várias garrafas são despejadas e 

é devolvido o vinho à cuba de onde saiu. A este procedimento se chama tirar o golpe, e 

é feito para retirar excessos de água de lavagem do sistema de engarrafamento e 

filtração, evitando a diluição do vinho nas garrafas. Depois de cheias e com rolha, as 

garrafas são rotuladas e colocadas nas caixas, que vão para paletes, partindo por fim, 

para a expedição.   

2.1.3.5 Vinho do Porto Branco 

 

Corte ou remontagem inicial: Depois da cuba destino estar cheia é efetuada uma 

remontagem intensa (corte). Esta remontagem pode ser durante uma hora, meia hora 

ou 45 minutos, de acordo com a capacidade da cuba que se está a remontar. Esta etapa 
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tem o objetivo de uniformizar as massas e o mosto e obter maior extração, e recebe o 

nome de corte.  

Análises químicas e correções: Quando se obtém uma homogeneização do mosto 

total presente na cuba, em conjunto com as massas, efetuam-se as analises químicas 

ao mosto. É determinado o Grau Baumé, indicativo da quantidade de açúcar presente 

no mosto, e também o pH. Se o parâmetro do pH não estiver de acordo com o pretendido 

procede-se à correção do mesmo, pela adição de ácido tartárico. Nesta etapa é definido 

o Baumé em que se para a fermentação e são efetuados os cálculos para a quantidade 

de aguardente utilizada na fortificação.  

Remontagem/ pisa: O vinho do Porto não é inoculado, ou seja, a sua fermentação 

ocorre por ação de leveduras indígenas, que estão presentes nas uvas. Enquanto 

decorre a fermentação são realizadas remontagens automáticas. O vinho do Porto 

Branco é produzido em cubas de fermentação, pelo que não lhe é aplicado o processo 

de pisa, mecânica ou a pé. A remontagem consiste em retirar o líquido (mosto em 

fermentação) pela válvula de baixo da cuba e bombeá-lo por cima de forma a que molhe 

as massas. Geralmente são realizadas três remontagens curtas por dia, de curta 

duração. Este processo possibilita uma maior extração de cor e também de compostos 

fenólicos presentes nas películas, no engaço e nas grainhas das uvas.  

Encuba/fortificação: Na produção de vinho do porto branco, enquanto o mesmo 

fermenta, é medido o grau Baumé, que é uma das várias escalas de densidade. De 

acordo com o tipo de vinho do porto que se pretende produzir, se é um vinho seco ou 

doce, é previamente decidido qual a altura certa para interromper a fermentação e 

fortificar. O vinho do Porto Branco da Churchill’s é mais seco, então a fermentação será 

interrompida a um baumé baixo. Isto quer dizer que, as leveduras metabolizaram a 

maior parte dos açúcares em etanol, e assim, além do vinho ser pouco doce, a maior 

parte do seu teor em etanol provem dos açúcares das uvas, reduzindo a quantidade de 

aguardente a utilizar na vinificação. Quando se atinge o grau baumé em que se pretende 

desencubar, realiza-se a desencuba. Nesse momento, o vinho e as massas são 

encaminhados para a prensa hidráulica, sendo bombeadas com o auxílio das 

mangueiras e da bomba de massas. Enquanto está a decorrer a prensa, o vinho 

resultante é bombeado para uma cuba de armazenamento, e é lentamente fortificado, 

com a quantidade de aguardente anteriormente calculada. Depois de feito o vinho do 

porto, deve-se homogeneizar bem a aguardente adicionada ao vinho, a esse processo 

chama-se lotar o vinho do porto. Depois desta homogeneização são recolhidas 

amostras para analisar os parâmetros físico-químicos e organoléticos do vinho.  

Análises químicas e correções: Depois da recolha das amostras, procede-se à 

análise química do vinho do porto branco feito. Observam-se os resultados e, caso seja 

necessário, faz-se a correção de alguns parâmetros nos vinhos. Os parâmetros a corrigir 

no vinho do porto são a acidez e o grau alcoólico. A correção da acidez é feita pela 

adição de ácido tartárico, e o grau alcoólico pela adição de aguardente vínica, também 

utilizada na fortificação aquando da prensagem.  

Estágio/ envelhecimento: Os vinhos do porto passam por um processo de 

envelhecimento onde adquirem os aromas terciários e a complexidade caraterística dos 

mesmos. Esse envelhecimento é realizado em cascos de madeira, nas famosas caves 
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de Vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia. As caves de vinho do porto apresentam as 

caraterísticas necessárias para que um envelhecimento de Vinho do Porto feito lá, 

resulte no vinho aspetos únicos, que não se confirmam num envelhecimento efetuado 

em qualquer outro lado. Os cascos utilizados podem ser novos ou de várias utilizações, 

dependendo do tipo de vinho do porto que se pretende comercializar. Em qualquer um 

dos dois é importante que haja microoxigenação do vinho, que vai contribuir para a 

evolução do seu perfil organolético e favorecer a estabilidade da cor. A etapa de 

envelhecimento é das mais importantes na elaboração de vinhos. No caso dos vinhos 

do porto, esta pode prolongar-se meses ou até anos, sendo decisiva no perfil final do 

vinho. Durante esta longa fase, são efetuadas análises laboratoriais e sensoriais 

regulares, para observar a evolução do vinho. 

Elaboração de lotes: Esta etapa consiste em juntar vinhos de vários lotes, com 

características diferentes. Tem o objetivo de criar complexidade nos vinhos, fazer 

acertos físico-químicos (relacionados com a cor, a acidez, ou o grau alcoólico), ou até 

mesmo melhorar certas características. Para fazer um lote é necessário recorrer à 

análise sensorial, pelo painel de provadores e enólogos, e também às análises físico-

químicas. Deve se ter especial atenção antes de se realizar um loteamento, pois dois 

vinhos estabilizados podem originar um lote instável, dessa forma, deve-se fazer o 

ensaio dos lotes laboratório, deixar que os mesmos se misturem, e identificar que 

reações se formam. Se o ensaio dos lotes tiver o resultado desejado, o mesmo pode 

ser realizado à escala real. Depois do lote feito, à escala real, deve-se homogeneizar os 

vinhos que se misturaram. Como referido anteriormente, a este processo chama-se lotar 

e, geralmente, pode demorar alguns minutos ou até horas, dependendo da quantidade 

de vinho a homogeneizar. 

Estabilização: A estabilização tartárica dos vinhos pode ser realizada por métodos 

aditivos ou extrativos. Neste caso, são utilizados os métodos aditivos, que podem variar 

entre as gomas de celulose (CMC), o poliaspartato de potássio (PAK) e o ácido 

metatartárico (AMT). Quando se obtém o lote final, neste caso de vinho do porto branco 

seco, o método que se opera é o da adição de poliaspartato. Neste vinho do Porto 

também é comum fazer uma estabilização proteica, para que seja comercializado com 

o grau de limpidez desejado. Então para uma melhor clarificação deste lote, recorre-se 

à adição de bentonite. Este processo é efetuado antes da estabilização tartárica, tal 

como nos vinhos de mesa.  

Filtração intermédia: Para filtração intermédia deste vinho, é operado o filtro de 

placas de celulose, do qual resulta uma filtração de desbaste. Deve-se começar por 

passar uma certa quantidade de água nas placas, para evitar aromas a papel no vinho. 

Depois deve-se passar vinho em circuito fechado, de forma a retirar a água que ficou 

contida nas placas. Este processo chama-se golpe e é para evitar que o vinho seja 

diluído pela água que está nas placas e assim evitar que perca a sua complexidade 

aromática. 

Filtração final: A filtração final é a última barreira física antes do engarrafamento, 

que retém todas as partículas sólidas que possam existir em suspensão no vinho. O tipo 

de membrana que se utiliza depende do tipo de vinho do Porto. Alguns tipos de vinho 

do Porto, não passam pelo processo de filtração.    
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Engarrafamento: A última etapa antes do vinho antes de chegar ao consumidor. É 

das etapas mais importantes pois qualquer erro que surja não poderá ser corrigido e 

para que um engarrafamento seja bem-sucedido é fundamental cumprir corretamente 

todos os procedimentos de higiene e segurança alimentar. O vinho antes de chegar à 

linha de enchimento, sai da cuba e passa no filtro de membranas, onde sofre a filtração 

final (detalhada no passo anterior). Depois de cheias, várias garrafas são despejadas e 

é devolvido o vinho à cuba de onde saiu. A este procedimento se chama tirar o golpe, e 

é feito para retirar excessos de água de lavagem do sistema de engarrafamento e 

filtração, evitando a diluição do vinho nas garrafas. Depois de cheias e com rolha, as 

garrafas são rotuladas e colocadas nas caixas, que vão para paletes, partindo por fim, 

para a expedição.   
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2.1.4 Análises Laboratoriais 
 

O vinho é produzido há muitos anos aplicando o conhecimento empírico, que é 

passado através de gerações. Ao longo desses anos sempre se verificaram falhas e 

defeitos, dos quais se desconhecia a origem e a solução. Dessa forma, a produção de 

vinho deve ser controlada através de análises físico-químicas, microbiológicas e 

sensoriais, com vista a reduzir as perdas por deterioração, determinar os processos de 

produção mais adequados e menos dispendiosos e assegurar a elevada qualidade do 

produto final. Estas análises começam aquando dos controlos de maturação, e 

continuam ao longo de toda a produção de vinho, ao controlar a fermentação, o 

processamento e o envelhecimento.  

As análises laboratoriais ao vinho constituem um modo de controlo dos 

constituintes do vinho, de detetar substâncias que não são permitidas ou quantidades 

excessivas de outras substâncias que resultaram de determinado procedimento, e de 

controlar a uniformidade do resultado obtido pela mistura de vários lotes.  

Para escolher um método mais apropriado deve-se ter atenção ao grau de 

exatidão exigido e ao número de análises que é necessário efetuar em laboratório. Um 

elevado grau de exatidão requer um investimento maior em tempo, por essa razão o 

método escolhido deve representar o equilíbrio entre o grau de exatidão e o tempo e 

investimento disponíveis para essa análise. Quando há muitas amostras para análise é 

possível despender mais tempo na montagem e calibração dos equipamentos, bem 

como na preparação das soluções padrão. Quando há poucas amostras é mais 

prudente recorrer a um método que prescinda destas operações preliminares. 

Os métodos de análise mais exatos e precisos são frequentemente designados 

por métodos de referência ao contrário dos métodos de rotina ou métodos vulgares. 

Existem Organismos que definem métodos analíticos de referência:  

OIV Office International de la Vigne et du Vin (www.oiv.int);  

UE União Europeia 

AOAC Association of Official Analytical Chemists (www.aoac.org);  

IPQ Instituto Português da Qualidade (www.ipq.pt); 

O Regulamento (CEE) N.º 2676/90 da Comissão de 17 de setembro de 1990 

determina os métodos de análise comunitários aplicáveis no sector do vinho. No artigo 

3º do mesmo é referido que são admitidos métodos de análise automatizados, sob a 

responsabilidade do diretor do laboratório, desde que a exatidão, a repetibilidade e a 

reprodutividade dos resultados sejam pelo menos equivalentes às dos resultados 

obtidos com os métodos de análise constantes do anexo. Em caso de litígio, os métodos 

constantes do anexo não podem ser substituídos pelos métodos automatizados.  

Geralmente as empresas do setor vitivinícola têm um laboratório onde uma 

pessoa devidamente preparada e especializada executa as análises físico-químicas e 

biológicas. No entanto, há análises que carecem de maior investimento, tanto em tempo 

como monetário e, por essa razão, as empresas do setor que comercializam 

http://www.ipq.pt/


 
FCUP 

Otimização do consumo de água na produção de vinho branco 
41 

 
 
equipamentos e produtos enológicos efetuam essas mesmas análises. Caso as 

empresas produtoras de vinho achem conveniente, apenas necessitam de enviar 

amostras e em pouco tempo recebem os resultados relativos às análises que 

pretendem. Apesar da Churchill’s ter laboratório com um técnico especializado, optam 

por realizar determinadas análises nas referidas empresas. A Proenol, além de 

comercializar produtos enológicos, trabalha com apoio e aconselhamento e presta 

determinados serviços, entre eles, analises laboratoriais.  

Os parâmetros avaliados no vinho são: densidade, índice de colmatação, 

temperatura, sulfuroso livre e total, acidez total, acidez volátil, pH, açucares redutores, 

entre outros, cujos protocolos se encontram disponíveis no ANEXO 2. 

Grau Alcoólico Volumétrico: 

Grau alcoólico em volume é o número de decímetro cúbico ou litro de álcool etílico 

contido em 100 dm3 ou L da bebida, sendo estes dois volumes medidos à temperatura 

de 20º C. 

Pode ser determinado através de vários métodos: 

- Determinação da massa volúmica do destilado por picnometria (método de referência); 

- Determinação do título alcoométrico do destilado por areometria, por densimetria por 

balança hidrostática, ou por refratometria (métodos usuais); 

Areometria é o método utilizado no laboratório da Churchill’s. Que consiste em destilar 

vinho num destilador, com o nome de ebuliómetro, e medir a temperatura a que o vinho 

entra em ebulição, tal como é descrito mais pormenorizadamente no protocolo que se 

encontra no ANEXO 2.1.  

Massa Volúmica: Quociente entre a massa de um determinado volume de vinho 

ou de mosto a 20°C e esse volume. Exprime-se em gramas por mililitro (g/mL). 

Densidade Relativa: Densidade relativa a 20°C ou densidade 20°C/20°C é a 

razão, expressa em número decimal, entre a massa dum certo volume de vinho ou de 

mosto a 20 °C e a massa do mesmo volume de água à mesma temperatura. É obtida 

dividindo a massa volúmica do vinho ou mosto a 20 °C pela massa volúmica da água a 

20 °C (0,998203 g/mL).  

A determinação da massa volúmica e da densidade relativa tem como objetivo, calcular 

o extrato seco e o teor em açúcares. Através dos métodos:  

- Picnometria (método de referência); 

- Densimetria por balança hidrostática (método usual); 

- Método baseado na determinação da frequência de oscilação de um tubo em U; 

- Areometria (método usual). 

Na Churchill’s, a massa volúmica é determinada pelo método de aerometria. A 

densidade relativa resulta do valor obtido a dividir pelo valor da massa volúmica da água. 

Os respetivos protocolos encontram-se no ANEXO 2.2. 
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Os areómetros devem responder às prescrições da ISO no que diz respeito à suas 

dimensões e graduações. Assim necessitam de ter uma carena cilíndrica e uma haste 

de secção circular de, pelo menos, 3 mm de diâmetro. Estes areómetros devem ser 

graduados de modo a que a leitura seja feita por “cima do menisco”.  

Acidez: Os ácidos são dos componentes mais importantes e influentes para o 

equilíbrio e evolução dos vinhos. Afeta o vinho a nível sensorial, químico e biológico.  A 

nível sensorial afeta o gosto do vinho na medida em que a falta de acidez num vinho 

pode levar a alguma insipidez e carência de frescura. Quando a acidez é muito elevada, 

o vinho pode tornar-se agressivo e “duro” em boca. A acidez pode também influenciar a 

estabilidade microbiológica do vinho e até o decorrer da fermentação malolática por 

parte das bactérias. No que toca à parte química, a acidez pode condicionar a cor, a 

taxa de envelhecimento, e até a estabilidade tartárica e proteica de um vinho. Dessa 

forma, a correção da acidez é, cada vez mais, uma prática fundamental em enologia 

porque os ácidos orgânicos contribuem para a estabilidade, proteção e qualidade 

organolética dos vinhos. A acidez no vinho pode ter origem em ácidos provenientes das 

uvas ou em ácidos formados durante a vinificação.  Em laboratório é possível determinar 

a acidez total, a volátil e a fixa. A última consiste na diferença entre a acidez total e a 

volátil, e é expressa em miliequivalentes por litro, ou em gramas de ácido tartárico por 

litro. 

Acidez total: A acidez total de um vinho ou mosto é a soma dos ácidos tituláveis 

quando se eleva o seu pH a 7, mediante a adição de uma solução alcalina titulada. 

Analisar a acidez é uma forma de controlar se o vinho tem a acidez está dentro dos 

valores pretendidos, e também de decidir a data de vindima pela análise dos mostos. 

Este parâmetro é importante que seja equilibrado e controlado a nível químico, mas 

também a nível sensorial, tal como foi explicado antes.   

A determinação da acidez total pode ser realizada pelo método de titulação 

potenciométrica, onde se começa por calibrar o potenciómetro, ou titulação em presença 

de um indicador do fim da reação, por comparação com um padrão de cor, que é 

estabelecido inicialmente com água destilada fervida. No laboratório da Churchill’s é 

utilizado o método de titulação cujo protocolo se encontra disponível no ANEXO 2.3. É 

utilizado o Hidróxido de Sódio (NaOH) 0,1N como titulador, e o azul de bromotimol como 

indicador. O ponto de viragem é indicado pelo aparecimento de uma cor azulada.  

Acidez volátil: A acidez volátil é constituída pelos ácidos carboxílicos que 

pertencem à série acética e que se encontram no vinho quer no estado livre quer sob a 

forma de sais. É útil determinar a acidez volátil para verificar que o vinho está livre de 

contaminações. Esta, é expressa em grama de ácido acético por litro e, qualquer sinal 

de aumento deste ácido orgânico pode significar atividade microbiana no vinho, neste 

caso, atividade de bactérias acéticas. Outra razão importante para determinar a acidez 

volátil é para a manter a baixo dos limites legais que, segundo o Regulamento (CE) Nº 

606/2009 o teor de acidez volátil no vinho não pode exceder os 18 miliequivalentes por 

litro, no caso de mostos de uvas parcialmente fermentados e vinhos brancos e rosés. 

Nos vinhos tintos, este teor não pode passar dos 20 miliequivalentes por litro. 

O método para determinação da acidez volátil nos vinhos baseia-se na titulação dos 

ácidos voláteis, separados do vinho, por arrastamento com vapor de água e retificação 
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dos vapores. Num aparelho com o nome de Casenave, constituído por gerador de vapor 

de água, borbulhador, coluna retificadora, refrigerante, trompa de vácuo de água e balão 

de vácuo. Depois de se recolher o destilado, o mesmo é titulado com solução de 

Hidróxido de Sódio (NaOH) 0,1N, na presença da solução de fenoftaleína a 1%. O 

volume de NaOH gasto até à ao ponto de viragem, marcado pelo aparecimento de uma 

cor rosa leve, corresponde ao primeiro volume gasto, deve ser anotado. A segunda 

titulação é realizada com iodo 0,02N, com solução de amido como indicador. O segundo 

volume gasto até ao ponto de viragem, sinalizado pela mudança de cor para azulada. 

Por fim, o terceiro volume é marcado pelo aparecimento de uma cor roxa. Estes três 

volumes são utilizados para fazer os cálculos referentes à quantidade de ácido acético 

presente no vinho, tal como é explicado no ANEXO 2.4, incluindo o procedimento 

detalhado.  

pH:  O pH representa a acidez real do vinho ou mosto, isto é, a sua 

disponibilidade atual de iões H+. Nos mostos, pode variar entre 2,8 e 4,0. No vinho 

branco apresenta valores entre 3,0 e 3,5 e no vinho tinto compreende valores entre 3,3 

e 4,0. Os valores de pH para espumante variam entre 2,8 e 3,1. Afeta determinadas 

situações que podem acontecer ou não, nos vinhos e mostos. Como o caso de: 

- Condições determinantes ou inibidoras das oxidações;  

- Condições determinantes ou inibidoras das alterações microbianas;  

- Proporção de SO2 molecular (H2SO3) no SO2 livre;  

- Proporções das formas livres e salificadas dos ácidos presentes;  

- Ocorrência de casses férricas e cúpricas, assim como a precipitação de bitartarato de 

potássio; 

- Clarificação dos vinhos por intermédio de colagens proteicas;  

- Cor dos vinhos. 

O método potenciométrico é baseado na determinação da diferença de potencial entre 

dois elétrodos imersos na amostra, um deles com um potencial constante e conhecido 

(elétrodo de referência), o outro com um potencial determinado pelo pH do meio 

(elétrodo de medida). A determinação do pH deve ser efetuada a uma temperatura tão 

próxima quanto possível de 20°C, devendo recorrer-se a uma compensação de 

temperatura. 

O potenciómetro deve ser calibrado todos os dias, para isso são utilizadas duas 

soluções tampão que correspondem a 6,88 e a 3,57, a 20ºC, seguindo as indicações 

dadas para o aparelho utilizado. Uma terceira solução-tampão deve ser utilizada para 

controlar a calibração da escala de pH 4,00 a 20ºC. A amostra para analisar, não 

necessita de nenhum procedimento específico de preparação.  

O protocolo seguido na Churchill’s para a determinação de pH pelo método 

potenciométrico encontra-se no ANEXO 2.5. 

Dióxido de enxofre: É adicionado aos vinhos na forma anidrido sulfuroso (SO2), 

em miligramas por litro ou em gramas por litro, independentemente da forma em que é 
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utilizado: gás comprimido, solução aquosa, bissulfito de potássio ou metabissulfito de 

potássio. O seu efeito nos vinhos não depende da forma em que é adicionado. O 

equilíbrio estabelecido entre as várias formas é idêntico, depende do pH e da presença 

de moléculas que se combinam com o dióxido de enxofre. O SO2 tem propriedades 

antissépticas (inibidor de bactérias e leveduras) e antioxidantes. E combina-se com o 

acetaldeído presente no vinho.  

O dióxido de enxofre total é o conjunto das diferentes formas de dióxido de enxofre 

presentes no vinho, no estado livre ou combinado com os constituintes do mesmo. O 

SO2 livre é a parte que representa as propriedades referidas anteriormente, o combinado 

não apresenta praticamente nenhum poder antisséptico e antioxidante.  

A determinação de SO2 nos vinhos tem vários objetivos: 

- Controlar se a sua quantidade não excede os limites estabelecidos por lei.  

- Acompanhar o seu desaparecimento e assim controlar as quantidades a adicionar para 

proteger o vinho de alterações microbianas e oxidações.  

Segundo o Regulamento (CE) Nº 606/2009, o teor de dióxido de enxofre total no vinho, 

no momento da sua colocação no mercado para consumo direto tem de estar a baixo 

dos limites estabelecidos. Estes são, no caso dos vinhos tintos 150 miligramas por litro, 

e para vinhos brancos ou rosés 200 miligramas por litro. Para vinhos com o teor de 

açúcares (expresso pela soma de glucose e frutose) igual ou superior a 5 gramas por 

litro, os limites máximos aumentam para 200 miligramas por litro, no caso dos vinhos 

tintos e 250 miligramas por litro, no caso dos vinhos brancos ou rosés. Para vinhos 

licorosos, o teor de SO2 total não pode exceder os 150 miligramas por litro, se o teor de 

açucares for inferior a 5 gramas por litro, e os 200 miligramas por litro, se o teor de 

açucares por igual ou superior a 5 gramas por litro.  

Existem diversos métodos de determinação de SO2 nos vinhos: 

- Método de Paul (método de referência da UE); 

- Método de Ripper (já foi o método rápido da UE); 

- Método automático (método oficial da AOAC) 

- Método por cromatografia iónica (método oficial da AOAC)  

Na Churchill’s, para determinar o SO2 nos vinhos é utilizado o método de Ripper, cujo 

protocolo se encontra no ANEXO 2.7 e 2.8 O método consiste numa titulação com o 

iodo 0,02N, onde se utiliza o cozimento de amido como indicador. No final verifica-se 

uma cor azul-esverdeada nos vinhos brancos e escura e intensa nos vinhos tintos.  

Açúcares redutores: No vinho, a doçura vem dos açúcares originários da uva, 

como a glucose ou a frutose. Esta sensação é realçada por álcoois, que resultam da 

fermentação, tal como o etanol (quando não se encontra em concentrações muito 

elevadas) ou o glicerol. O conhecimento do teor de açúcares no vinho, para além do 

interesse tecnológico e sensorial, é fundamental para as menções indicativas do teor de 

açúcares presentes no rótulo. (Reg. (CE) nº 607/2009, Anexo XIV) 
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As hexoses (glucose, frutose, galactose) e pentoses (arabinose, xilose, ribose, 

ramnose) estão presentes nos mostos e vinhos e têm elevado poder redutor, por essa 

razão se chamam açúcares redutores. Estes compostos têm também uma função 

aldeídica ou cetónica na sua estrutura química, que é responsável pelo seu poder 

redutor sobre uma solução cupro-alcalina. 

Para determinar os açúcares redutores pode-se recorrer a vários tipos de métodos:  

Volumétricos (EDTA, Lane-Enyon, Luff-Schoorl); 

Gravimétricos (Musson-Walker); 

Espectrofotométricos (Somogyi-Nelson, DNS, Antrona, Fenol-Sulfúrico). 

Para efetuar o doseamento dos açúcares redutores pode-se utilizar uma substância 

química que provoque a oxidação dos mesmos. O grau de oxidação depende do agente 

oxidante e das condições de oxidação. Estas reações não são estequiométricas, pelo 

que se deve ter especial atenção à execução do protocolo para se obter a 

reprodutibilidade aceitável.  

Para determinar os açúcares redutores, a Churchill’s recorre aos serviços da Proenol. A 

determinação de Sacarose/D- Glucose/D-Frutose e D-Glucose/D-Frutose é feita no 

Pentra C400, com o Kit K-SUFRG da Megazyme. Através da análise do protocolo 

fornecido pela Proenol, é possível observar que este método começa com a 

determinação da concentração de D-Glucose, antes e depois da hidrólise pela β-

frutosidase (invertase). A concentração de D-Frutose na amostra é determinada depois 

da determinação da D-Glucose, depois da isomerização Fosfoglucose isomerase. 
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3. Fundamentação do tema 
 

Há algum tempo que as manifestações e os pedidos de ajuda do planeta têm 

vindo a alertar as pessoas para uma maior consciencialização relativamente aos seus 

hábitos ambientais. Com o desenvolvimento urbano e a intensificação da agricultura, 

tem aumentado o consumo de água, e consequentemente, a poluição dos recursos 

hídricos. Em Portugal, a tendência para o aumento da temperatura média anual, 

causada pelas alterações climáticas, poderá agravar o consumo de água. (Paulo, A., A., 

et al, 2012) Neste momento há também uma preocupação em manter o património do 

planeta terra, para as gerações futuras. 

A água é o recurso renovável mais importante na terra. É necessária para a 

sobrevivência da vida humana e de todos os seres vivos. Por essa razão, é cada vez 

mais importante advertir o ser humano para um consumo mais consciente. Com o uso 

desenfreado dos recursos disponíveis, torna-se necessário tomar medidas sustentáveis 

para que as gerações futuras possam também usufruir destes mesmos recursos. As 

Nações Unidas lançaram a Década Internacional para a Ação: Água para o 

Desenvolvimento Sustentável (2018-2028), no Dia Mundial da Água, 22 de março, que 

visa chamar a atenção para a importância e os desafios da disponibilidade de água 

doce. Com o tema “Natureza pela Água”, incentiva as pessoas a explorar soluções 

baseadas na natureza, como a plantação de árvores e o aumento da cobertura florestal, 

restaurando as zonas húmidas. A água segura e o saneamento adequado são 

indispensáveis para ecossistemas saudáveis, para a redução da pobreza, para o 

alcance do crescimento inclusivo, do bem-estar social e de meios de subsistência 

sustentáveis. No entanto, a sua má gestão fez aumentar o stress hídrico, e a escassez 

de água passou a ser um grande problema em muitas partes do mundo. Mais de 2 

bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a água potável, e mais de 4,5 bilhões 

não têm acesso a serviços de saneamento adequados. “Até 2050, pelo menos uma em 

cada quatro pessoas viverá num país onde a falta de água potável será 

recorrente”, alertou o secretário-geral da ONU, António Guterres. Admitiu que, a água 

não pode ser tomada como garantida e que, embora existam soluções e tecnologias 

para melhorar a gestão da água, as mesmas não são acessíveis a todos e em muitos 

casos, acabam por gerar desigualdade dentro e entre países. Para o vice-presidente da 

Assembleia Geral da ONU, Mahmoud Saikal, enquanto muitos têm água potável e 

instalações de saneamento adequadas, bilhões de pessoas no mesmo planeta não 

possuem uma casa de banho básica e, são forçadas a beber água que pode deixá-las 

doentes. (ONU, 2018) Um estudo do projeto Aqueduto do World Resources Institute 

coloca Portugal como um dos países com elevado risco de escassez de água, em 

conjunto com 17 países, que representam um quarto da população mundial. Utilizam, 

por ano, mais de 80% das suas reservas anuais, maioritariamente em agricultura, 

indústria e municípios. A tendência é que, o número de países que passa do “Dia Zero” 

- dia em que ficam sem acesso à água canalizada – aumente cada vez mais. Segundo 

o relatório, "a escassez de água coloca sérias ameaças à vida humana, à sua 

subsistência e à estabilidade económica. Isso está prestes a piorar, a menos que os 

países tomem medidas”. (Jornal i, 2019)  

http://worldwaterday.org/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-03-22/secretary-generals-remarks-launch-international-decade-action-water
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A água para consumo humano provém de água doce de origens superficiais ou 

subterrâneas. Estas duas origens são escolhidas criteriosamente segundo a dimensão 

da população que vão servir (os reservatórios superficiais, por exemplo, permitem a 

extração de caudais maiores). As águas subterrâneas são geralmente isentas de 

microrganismos patogénicos e com menores quantidades de matéria orgânica, mas 

podem conter elevados teores de gases, de sólidos dissolvidos e sais dissolvidos, tais 

como ferro, manganês e nitratos. São consideradas límpidas e de dureza elevada. As 

de origens superficiais apresentam maior variedade e variabilidade de contaminantes 

químicos e biológicos, em alguns casos potencialmente patogénicos. Podem conter 

elevada turvação. No entanto, estas massas de águas contêm contaminantes de origem 

natural, pelo que podem não cumprir os requisitos legais exigidos, impondo-se o seu 

tratamento prévio. A escolha do processo de tratamento está relacionada com as 

características da água bruta, dos requisitos exigidos na água final, das condições 

físicas e económicas, do impacto ambiental (resíduos e energia consumida), e das 

características dos sistemas de distribuição. Convencionalmente, usa-se um conjunto 

diverso de operações unitárias (coagulação-floculação, sedimentação, filtração, 

desinfeção e oxidação). A remoção de dureza, sobretudo, importante em processos 

industriais, recorre à precipitação química e/ou à permuta iónica. A adsorção em carvão 

ativado é eficiente na remoção de cor, odor e sabor. (Brito A. G., et al., 2014) Além das 

necessidades do ser humano, a maior parte do consumo de água deriva da agricultura, 

indústria e municípios. As indústrias tidas como mais poluentes foram as primeiras a ser 

visadas pela política ambiental. O setor agroalimentar foi também desde cedo abrangido 

por esta medida, mas a poluição originária nas adegas e as suas consequências no 

meio de onde se inserem são frequentemente desvalorizadas. Para além dos aspetos 

legislativos, a tomada de consciência da necessidade de proteção do ambiente faz parte 

das novas preocupações sociais, e neste caso particular, contribuem para uma nova 

imagem da indústria vitivinícola e do seu produto final: o vinho. (Pirra A., 2007) 

A diretiva 2000/60/CE de 23 de outubro de 2000, do quadro da água foi publicada 

no Jornal Oficial das Comunidades Europeias com o objetivo de conservar e melhorar 

o ambiente aquático na comunidade. O controlo da quantidade é um dos elementos que 

garante a boa qualidade das águas, portanto devem também ser adotadas medidas 

quantitativas. Estas medidas passam por estabelecer um enquadramento para a 

proteção das águas de superfície interiores, das águas de transição, das águas 

costeiras e das águas subterrâneas. Este enquadramento visa que se proteja e melhore 

o estado dos ecossistemas aquáticos, terrestres e zonas húmidas diretamente 

dependentes dos ecossistemas aquáticos, seja promovido o consumo sustentável da 

água, a cessação de descargas e emissões, a redução gradual da poluição das águas 

subterrâneas, e a mitigação dos efeitos das inundações e secas. (APA, 2000) A seca é 

uma ocorrência imprevisível, parte do sistema climático variável, e também um fracasso 

do regime de precipitação, interrompendo o fornecimento de água aos ecossistemas 

naturais e agrícolas e a outras atividades humanas. É, por isso, definida, por vários 

autores, como um perigo e um desastre. A seca é uma característica natural do clima e 

ocorre em quase todas as regiões climáticas com frequência, severidade e duração 

variáveis. Pode ser definido como um desequilíbrio temporário da disponibilidade de 

água, consistindo numa precipitação menor que a média, de frequência, duração e 

severidade incertas, de ocorrência imprevisível, resultando em menor disponibilidade de 
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recursos hídricos. O início da seca é lento e difícil de perceber como uma verdadeira 

iniciação à seca. Frequentemente, o fim da seca também é lento e os efeitos da seca 

persistem após o desaparecimento das causas. Altas temperaturas e altas taxas de 

evapotranspiração podem agravar os efeitos da seca. (Paulo, A., A., et al, 2012) 

Dada a importância económica e cultural atribuída à produção de vinho, assim 

como o forte crescimento do setor, é essencial que sejam realizadas pesquisas 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 K. L., 

et al., 2013).  O setor vitivinícola apresenta uma total dependência dos recursos naturais, 

uma vez que a produção vinícola é altamente dependente de água, luz solar e solo, e 

os seus processos estão associados a um elevado consumo energético, competindo-

lhe, por isso, fazer o seu uso de um modo sustentável. É muito importante que os planos 

de sustentabilidade criados neste setor, surjam como um incentivo e apoio aos agentes 

económicos, na melhoria do seu desempenho ambiental social e económico. Com a 

implementação destes planos é possível aos viticultores e enólogos o acesso a 

ferramentas que possibilitam a adoção de práticas sustentáveis. Estas práticas 

permitem a proteção do solos, ar e água, e, numa última instância, da qualidade das 

uvas e vinhos. Como resultado, a adoção de práticas social e ambientalmente 

responsáveis, assegura a saúde do ecossistema, da comunidade e da própria indústria. 

Preservando-a para as gerações futuras. Dessa forma, a redução de consumos e gestão 

da água na adega e na vinha é um dos principais objetivos da implementação de um 

plano de sustentabilidade. (Saraiva A., et al., 2018) No quadro atual de promoção da 

agricultura sustentável, as práticas enológicas integradas, a qualificação das 

explorações e a gestão ambiental, são passos imprescindíveis que exigem um 

conhecimento aprofundado da gestão de efluentes vinícolas. Para isso, o professor 

António Pirra, da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, reuniu conteúdos 

relacionados com as boas práticas ambientais na adega, começando por responder à 

questão “é necessário utilizar muita água para fazer um bom vinho?”. Relaciona este 

princípio com o facto de a higiene ser parte fulcral na elaboração do vinho. Refere ainda 

que estas águas, que resultam maioritariamente das lavagens, constituem fontes de 

poluição, mesmo que contenham apenas constituintes naturais das uvas e do vinho 

(açucares, ácidos orgânicos, álcool, polifenóis). A matéria orgânica, presente nestes 

efluentes vitivinícolas, chega ao meio recetor e, quando inicia a sua degradação, dá 

início a uma multiplicação de microrganismos que utilizam o oxigénio dissolvido, o que 

acaba por perturbar o equilíbrio dos cursos de água. Afirma ainda que a indústria 

vitivinícola deve minimizar o seu impacto ambiental, adaptando as tecnologias de 

produção aos constrangimentos ambientais (redução dos consumos de água e 

diminuição da quantidade de efluentes) e introduzindo sistemas de tratamento de 

efluentes eficientes, adaptadas às especificidades de cada adega. Assim, a avaliação 

do consumo de água na adega pode ser feita através do volume de efluentes rejeitados. 

Muitos autores consideram que o volume de ambos é sensivelmente equivalente. Os 

contadores de água, existentes na adega, devem permitir distinguir os consumos na 

receção de uvas, na área de cubas, no engarrafamento, entre outros, o consumo 

doméstico de água (se existir) não deve ser contabilizado pelo mesmo contador da 

adega, todas as tomadas de água devem ser contabilizadas independentemente de 



 
FCUP 

Otimização do consumo de água na produção de vinho branco 
49 

 
 
serem da rede pública, furos, poços e/ou minas. Na Região Demarcada do Douro, este 

aspeto é extremamente importante visto que, é frequente as adegas disporem de água 

da rede pública (que contabilizam) mas utilizarem preferencialmente água de captações 

próprias ou do rio, que geralmente não controlam. A medição do consumo de água deve 

fazer-se diariamente, sobretudo nos períodos de maior atividade (a fim de conhecer com 

precisão as flutuações de caudal dos efluentes), ou mais espaçadamente nos períodos 

de menos atividade. Isso permite correlacionar os consumos de água com o tipo de 

atividade da adega, detetando os pontos críticos onde se deverá agir para reduzir os 

consumos. (Pirra A., 2007) Dessa forma, a definição e vigilância de indicadores de 

consumo de água é uma ferramenta fundamental para a implementação e monitorização 

contínua do plano de sustentabilidade, sendo um dos mais importantes, o indicador da 

quantidade de água consumida por quantidade de vinho produzido. (Saraiva A., et al., 

2018) 

 

3.1 Objetivos e métodos 
 

Devido a anteriores experiências, onde se verificavam as consequências do 

consumo desenfreado e inconsciente de água, encontrou-se, na abordagem deste 

tema, uma oportunidade para consciencializar as empresas e apresentar soluções para 

que a sua produção se torne mais sustentável. Nessas duas experiências, em adegas 

localizadas nas regiões vitivinícolas do Alentejo, em 2017 e do Douro em 2018 e 2019, 

haviam disponíveis quantidades de água muito reduzidas, neste caso, insuficientes para 

elaborar as operações. Por essa razão, várias vezes que algumas etapas de 

higienização não eram devidamente efetuadas, ou mesmo ignoradas. Estas duas 

empresas, nos dias de hoje, já sofrem as consequências de uma gestão não sustentável 

dos recursos disponíveis.  

Com isto, o objetivo deste estudo é monitorizar os consumos de água na 

elaboração de vinhos brancos, de forma a poder acompanhar durante o período de 

estágio, todas as etapas até ao engarrafamento. Será feita uma avaliação da tendência 

de consumo de água, para determinar qual o processo que requer maior utilização de 

água. No fim de somados os consumos de água nos processos, é avaliado o consumo 

de água por litro de vinho produzido e comparado entre os dois vinhos produzidos. Por 

fim, comparam-se os consumos praticados na Churchill’s, com estudos de casos em 

contextos semelhantes. 
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3.2 Lotes de vinho elaborados e consumos relativos  
 

Cada tipo de vinho é elaborado por um processo diferente, mas todos 

apresentam caraterísticas e intervenções em comum e há um requisito fundamental, 

que todas devem cumprir, a higiene. O setor vitivinícola pertencendo à indústria 

alimentar, está sujeito a uma série de normas e requisitos, para que o produto 

comercializado chegue ao consumidor em perfeitas condições. A higiene é um dos 

parâmetros mais importantes e deve ser escrupulosamente cumprido. Qualquer falha 

pode levar à degradação do produto final e prejudicar a qualidade do trabalho de um 

ano inteiro. Como tal, são adotadas variadas estratégias para garantir que todo o 

processo de produção de vinho está livre de contaminações e outros problemas 

resultantes da falta de higiene. 

Ao longo do acompanhamento da produção de vinho, verifica-se que uma 

pequena parte da água é utilizada na diluição de alguns produtos, e grande parte é 

utilizada nas etapas de higienização. Depois da limpeza pré-vindima da adega, é 

importante e necessário manter o requisito de higiene máxima e adotar boas práticas 

de trabalho na adega. Assim, sempre que é utilizado um equipamento deve-se verificar 

se está devidamente higienizado, caso seja necessário, deve-se proceder à sua 

desinfeção, garantindo que está livre de microrganismos indesejados. Depois de 

utilizados, os equipamentos devem ser devidamente higienizados.  

Imediatamente antes de uma cuba ou lagar receber uvas, deve-se preparar os 

mesmos. Esta preparação consiste em passar água em abundância pelas superfícies 

para retirar algum pó que possa ter ganho com o tempo, colocar grelhas a tapar as 

válvulas (caso seja para fermentação de tintos, para que as massas não entupam as 

válvulas), fechar escalas, provadeiras e válvulas e colocar as respetivas tampas. Depois 

da cuba ou lagar estar preparado, a primeira etapa da produção de vinho é a de receção 

das uvas. Todos os dias, a linha de receção, composta por tapete de triagem, 

desengaçador/esmagador e bomba de massas, é higienizada, seguindo o processo 

descrito em 2.1.1 – Limpeza pré vindima. A etapa de prensagem surge depois da 

maceração a frio. Esta etapa envolve a higienização da cuba onde as massas estavam 

a macerar, da prensa, de uma bomba de massas e mangueiras de maior diâmetro 

(responsáveis pelo transporte das massas) e de uma bomba centrífuga e mangueiras 

de menor diâmetro (responsáveis pelo transporte do mosto). Depois da prensa, o mosto 

fica a decantar e, quando termina a decantação efetua-se uma passagem em limpo para 

outra cuba, o que envolve a lavagem da cuba origem, a desinfeção da cuba destino, e 

a lavagem da bomba e mangueiras. Durante a fermentação, são feitos três bastoneios 

por dia, o que envolve a lavagem do utensilio utilizado para essa operação. A elaboração 

de lotes é composta por uma série de tiragens em limpo e trasfegas, pelo que o material 

a lavar é todas as cubas onde há movimentos, as mangueiras e bombas utilizadas. Na 

etapa da filtração, os filtros de cartucho e placas, devem ser higienizados antes e depois 

da sua utilização, bem como as mangueiras e bomba que auxiliam o processo de 

filtração. A cuba destino deve ser higienizada antes da filtração e a cuba origem é 

higienizada depois do processo estar concluído. Imediatamente antes da filtração, 
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depois de montar as placas e os cartuchos nos respetivos filtros, deve ser passada uma 

quantidade considerável de água nos mesmos. Por último, o momento do 

engarrafamento é um dos pontos críticos, na produção de vinho. É a última etapa antes 

do produto chegar ao consumidor, qualquer défice na higienização pode manifestar-se 

no momento da prova do consumidor. Por isso, é importante garantir que a linha de 

enchimento se encontra isenta de sujidade, visível e não visível, antes de cada 

enchimento. Nesta etapa, a higienização é feita com uma bomba e mangueira, fazendo 

todo o percurso do vinho, desde a filtração final, até à panela de enchimento e aos 

respetivos bicos. Nestes, a passagem de água é feita com auxílio da mangueira da 

água, e é até se verificar ausência de produto.  
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4. Resultados 
 

Ao longo do estágio, foi feito um acompanhamento de todas as etapas da 

elaboração de vinho branco, e foram recolhidos os dados do consumo de água em todos 

os processos especificados no ponto anterior. As seguintes tabelas exibem os dados do 

consumo de água em cada etapa do processo de produção de vinho branco, na 

Churchill’s. O “Meio Queijo Branco” e “Estates Branco” são constituídos por vários lotes, 

identificados com as iniciais de cada vinho e numerados de um a quatro (como por 

exemplo, MQB01, MQB02, MQB03, MQB04, ETB01, ETB02, ETB03 e ETB04) que, por 

sua vez, contêm, na sua composição outros lotes, tal como é exposto no ANEXO 3. 

 No ANEXO 4 encontra-se a tabela mais detalhada, para cada lote presente nos 

vinhos elaborados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etapas do processo

Inoculação

Bastoneios

Tiragem em limpo

Trasfega para lotes

Consumo água/ L

6 567,18

6 446

5 028

106

Enchimento

400

2 330

4 412,38

Transporte Douro - Gaia

Filtração

453

6 053,70

421,65

5 823

3 355

561

Higienização pré-vindima

Colagem (durante a 

fermentação)

Tiragem em limpo para lotes

Colagem (estabilização)

Linha de receção

Prensagem

Tabela nº 1: Consumo de água em cada 

etapa do processo de produção de “Meio 

Queijo Branco” 

Colagem (estabilização)

Filtração intermédia

Transporte Douro - Gaia

Filtração

Enchimento

Consumo água/ L 

2121,27

2355,81

2723,36

2171,27

27,43

290,57

191,3

3860

2135

176

1550

400

2363

3136,16

Higienização pré-vindima

Linha de receção

Prensagem

Tiragem em limpo

Inoculação

Bastoneios

Colagem (durante a 

fermentação)

Tiragem em limpo para lotes

Trasfega para lotes

Etapas do processo

Tabela nº 2: Consumo de água em cada 

etapa do processo de produção de “Estates 

Branco” 
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A receção de uvas é a etapa que consome maior quantidade de água, seguida 

da etapa da prensagem. Como foi referido em 3.2. Lotes de vinho elaborados e 

consumos relativos, a higienização relativa a estas etapas envolve a lavagem de 

vários equipamentos e, por si só, já carece de um consumo significativo de água em 

relação às outras etapas. No caso particular do “Meio Queijo Branco”, como sugere o 

ANEXO 3, cada lote é formado por vários lotes, que são associados depois da 

decantação e antes da inoculação. Por essa razão e até a essa etapa, os processos são 

efetuados sete vezes, tendo em conta que há sete lotes iniciais a dar origem a este 

vinho. No ANEXO 4.1 contem o consumo de água em detalhe para cada lote constituinte 

do vinho “Meio Queijo Branco” 

A higienização pré-vindima é a terceira etapa que carece de maior quantidade 

de água consumida, exatamente pela mesma razão das etapas anteriores. Como 

existem sete lotes iniciais que decantam separadamente, há sete cubas de partida, ou 

seja, a quantidade de água consumida numa higienização pré-vindima, é multiplicada 

por sete.  

A tiragem em limpo para lotes é outra etapa que revela um consumo considerável 

de água. Esta etapa surge antes da etapa de trasfega para lotes, responsável pela 

formação final do “Meio Queijo Branco”. Então a higienização inerente a etapa de 

tiragem em limpo engloba a higienização da cuba de onde sai o vinho e as borras, e da 

cuba para onde vai apenas o vinho limpo. Tendo em conta que há quatro lotes, este 

processo repete-se quatro vezes.  

 

  

Figura nº 7: Gráfico referente ao consumo de água em cada etapa do processo de produção de 

“Meio Queijo Branco” 
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Relativamente ao vinho “Estates Branco”, a etapa de tiragem em limpo para lotes 

é onde se observa um maior consumo de água. Ao contrário do que acontece no “Meio 

Queijo Branco”, a etapa de prensagem consome maior quantidade de água que a etapa 

da receção das uvas. Através da análise dos dados recolhidos durante a vinificação, 

verifica-se que os lotes iniciais que constituem o “Estates Branco”, especificados no 

ANEXO 3, foram prensados separadamente, no entanto dois deles chegaram à adega 

no mesmo dia e, sendo que a limpeza da linha de receção é realizada no final de cada 

dia é de notar que, para dois dos lotes iniciais, esta apenas se realizou uma vez, 

reduzido para metade a quantidade de água consumida nesta etapa. A razão pela qual 

as etapas até à inoculação evidenciarem menor consumo de água que a etapa de 

tiragem em limpo para lotes, contrário do que sucede com o vinho “Meio Queijo Branco”, 

é explicada com base na formação destes vinhos, como consta no ANEXO 3, e na 

comparação com a quantidade de lotes iniciais para a formação do “Estates Branco”. 

Enquanto o primeiro parte de sete lotes iniciais, o segundo apenas parte de cinco. 

Reduzindo o número de processo efetuados até à fase da inoculação. Apenas relatando 

as etapas depois da inoculação, ambos os vinhos revelam um consumo significativo na 

etapa de tiragem em limpo para lotes. No ANEXO 4.2 está a tabela relativa ao consumo 

detalhado de água, em cada lote constituinte de “Estates Branco”. 

 

 

 

  

Figura nº 8: Gráfico referente ao consumo de água em cada etapa do processo de produção 

de “Estates Branco” 
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Segundo os dados do gráfico da Figura nº9, o vinho “Meio Queijo Branco” 

apresenta um consumo de 2,11 litros de água por litro de vinho produzido, enquanto o 

vinho “Estates Branco” apresenta um consumo de 1,68 litros de água por litro de vinho 

produzido. 

O “Meio Queijo Branco” é um vinho mais gastronómico e com um preço de 

mercado mais competitivo, em relação ao “Estates Branco”, no entanto, por litro de vinho 

produzido, o segundo consome menor quantidade de água e, tendo em conta que a 

maior parte da água consumida provem de medidas de higiene, pode levar a crer que 

tem menos intervenções do ponto de vista higiénico, o que é completamente falso. 

Primeiramente, é importantíssimo referir que todos os tipos de vinho devem ser 

produzidos, cumprindo os rigorosos requisitos de higiene, independentemente da sua 

qualidade ou preço de mercado. Neste caso concreto, a diferença entre os dois vinhos 

em estudo reside na qualidade da matéria prima, e não nos processos em si que, tal 

como se pode verificar, são praticamente idênticos. A explicação lógica para que a 

produção de “Estates Branco” exija menor consumo de água, está relacionada com o 

facto de partir de menos lotes iniciais, ou seja, apenas cinco lotes passam por algumas 

etapas do processo separadamente, depois da inoculação passam apenas a quatro e 

depois da tiragem em limpo para lotes, a apenas um. Enquanto que no “Meio Queijo 

Branco”, há sete lotes iniciais que, depois da inoculação passam a quatro e depois da 

tiragem a limpo para lotes, a um.  

 

 

 

  

Figura nº9: Gráfico referente ao consumo de água por litro de “Meio Queijo Branco” 

e “Estates Branco” produzidos. 
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5. Discussão dos resultados  
 

De forma a obter uma comparação mais concreta possível e próxima do contexto 

da Churchill’s, recorreu-se a um estudo realizado por Pirra, A., et al, onde em três 

adegas da Região Demarcada do Douro, se contabiliza o consumo, gestão e tratamento 

da água. As adegas em estudo distinguem-se pela sua dimensão e consequente 

produção. O consumo específico de água variou entre 1,3 e 3,02 litros de água por litro 

de vinho produzido, com um valor médio de 1,95 litros de água por litros de vinho. 

Concluiu-se ainda que as adegas de menor dimensão apresentavam maiores consumos 

específicos em relação às de maior dimensão. De seguida é apresentado um gráfico 

onde se compara o valor médio das três adegas, do estudo, e o valor médio na 

Churchill’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que o consumo médio de água na produção de “Meio Queijo Branco” 

e “Estates Branco”, na Churchill’s, é inferior ao consumo médio de água nas três adegas 

em estudo.  

O artigo sugere também que, de acordo com Lemiere et al. (1998) e Jourjon et 

al. (2001), os consumos médios de água por litro de vinho produzido, variam de 1 a 3 

litros. Referem ainda que, os consumos são bastante variáveis, dependendo da 

dimensão da adega, dos processos e tecnologias de vinificação empregues, e das 

regiões consideradas. Devido à reduzida dimensão da adega, a “Churchill’s” opta por 

vinificar os lotes separadamente e só os reúne depois do vinho estar produzido. Assim 

o consumo de água vai ser maior tal como justifica o artigo.  

Figura nº 10: Gráfico de comparação do consumo médio de água por litro de vinho 

produzido na Churchill’s, relativamente ao consumo médio das três adegas em estudo no 

artigo “Consumo, gestão e tratamento da água nas adegas da Região Demarcada do 

Douro”.  
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É essencial comparar o consumo da “Churchill’s”, com o consumo de cada uma 

das adegas em estudo no artigo. Começando pela “Quinta do Sol”, a mais eficiente do 

artigo, tendo um consumo específico de 1,45 litros de água por litro de vinho produzido. 

Seguidamente a “Adega Cooperativa de Vila Real”, com consumos de 1,81 litros de 

água por litros de vinho produzido, está bastante a abaixo da primeira, em termos de 

eficiência. Por fim, a “Quinta da Gaivosa”, com 2,58 litros de água por litro de vinho 

produzido, sendo a que faz uma pior gestão da água.  

 

Otimização do consumo de água noutros contextos: 

Em Portugal, os vinhos do Alentejo, têm vindo a promover a avaliação da 

disponibilidade de água, tendo em conta que é uma região com bastantes desafios em 

relação à disponibilidade de água. Defendem um objetivo com base nos consumos 

conseguidos noutros países produtores de vinho, onde certos produtores atingiram 

consumos que rondam os 0,75 a 1 litros de água por cada litro de vinho produzido. No 

Alentejo, o consumo de água varia entre os 1,2 e 14,4 litros de água por litro de vinho. 

Esta ampla diferença sugere que existe um enorme potencial para reduzir o consumo 

de água no processo produtivo dentro da adega. Para a “Az3oeno”, empresa de venda 

de equipamentos e produtos enológicos e consultadoria em vinhos, a água é um recurso 

escasso e um elemento essencial para a vida humana e a dos vinhos, pois acompanha 

o mesmo desde a vinha até ao copo, como componente principal e como auxiliar da sua 

produção. Portanto, numa situação de escassez é inteligente e responsável ser eficiente 

no uso da água. Afirma que o consumo de água na adega pode variar entre 3 a 20 litros, 

por cada litro de vinho produzido. Acrescenta ainda que, o consumo de água na adega 

depende da formação de operacionais da empresa, do projeto da adega e também, dos 

processos e equipamentos utilizados. (Az3oeno, 2016)  

Quando se fala do consumo de água inerente à aplicação de produtos 

enológicos, talvez haja uma constante de proporcionalidade associada. Uma vez que o 

consumo de água deriva maioritariamente de procedimentos de higiene é difícil associa-

lo a uma constante, principalmente em casos, como este, onde os vinhos são 

elaborados sem seguir uma receita, de forma a respeitar ao máximo a sua natureza. 

Cada intervenção é feita de acordo com o produto que se pretende obter e com as 

necessidades da matéria prima, então o processo realizado num determinado ano pode 

ser muito diferente do processo realizado noutro ano. Dessa forma e, tal como se pode 

comprovar pelos gráficos, os consumos de água variam de vinho para vinho. No caso 

das higienizações, apesar de haver passos obrigatórios a seguir, não é correto proceder 

da mesma forma em todas as situações, pois nem todos os depósitos, superfícies ou 

equipamentos apresentam o mesmo grau de sujidade, logo não carecem da mesma 

abordagem higiénica.  
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5.1 Questionário - Preocupação ambiental da empresa e 

dos seus colaboradores  
 

Com o objetivo de avaliar a preocupação ambiental da empresa e dos seus 

colaboradores, foi realizado um inquérito. O mesmo encontra-se no ANEXO 5.  É 

constituído por sete questões, cada uma é avaliada com pontuação de 1 a 5, sendo que, 

1 corresponde a nada, 2 a pouco, 3 a moderadamente, 4 a muito e 5 a bastante. O 

inquérito foi respondido por 15 funcionários da empresa, que operam tanto nos 

armazéns em Vila Nova de Gaia, como na adega onde decorre a vindima, em São João 

da Pesqueira. É uma amostra extremamente heterogénea em termos de idade, variando 

a mesma entre 19 e 56 anos, com média nos 31 anos. Apesar de haver referência à 

idade, é de notar que não se verifica relação entre a mesma e as respostas dadas pelos 

funcionários. Os resultados do questionário estão no ANEXO 5.1, e os gráficos referente 

às principais questões encontram-se no ANEXO 5.2.  

No geral, mostraram ter preocupações com as questões ambientais, e admitem 

que, quando estão a desempenhar as tarefas propostas pela empresa, evidenciam esse 

cuidado, o que revela ser um ponto a favor para a mesma, relativamente ao seu 

desempenho ecológico. Foi possível apurar que, pelos olhos dos seus colaboradores, a 

Churchill’s é uma empresa preocupada com as questões ambientais. No entanto, no 

momento de averiguar se dispõem de meios para fazer um uso eficiente de água, os 

resultados dispersam-se um pouco, realçando a resposta “moderadamente”. A variação 

de respostas, numa questão aparentemente objetiva, transmite uma certa 

desorganização por parte dos colaboradores. Como os inquiridos trabalham em postos 

diferentes, também é possível que nem todos os cargos contenham os recursos de que 

necessitam. Esta pode ser uma razão pela qual o consumo de água não atinge valores 

tão baixos, como os valores mencionados pelos produtores internacionais. 

Relativamente às ações de formação e sensibilização, as respostas são variadas, 

devido as mesmas razões apresentadas anteriormente. Ainda assim os funcionários 

assumem que procuram aplicar o conteúdo dessas formações no contexto da adega em 

que trabalham e do trabalho que desenvolvem, e consideram esse conteúdo de fácil 

aplicação tendo em conta os meios e recursos que têm disponíveis.  

 Para concluir, com a análise dos dados do questionário observa-se que a 

empresa se esforça, relativamente à sua responsabilidade ecológica, dentro das 

possibilidades e do contexto onde opera. É possível verificar uma desorganização por 

parte dos colaboradores, no que toca a métodos e materiais de trabalho. Talvez seja 

por aí que se deva começar a consciencializar para que os consumos de água na 

produção de vinho, comecem a reduzir ao longo do tempo. 
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6. Meios para uma correta gestão de recursos 
 

Tendo em conta que grande parte da água é consumida em etapas de higienização, 

é imperativo que se encontrem estratégias e métodos para que, nestas etapas se faça 

um uso consciente deste recurso. Consequentemente são apresentadas algumas 

indicações para tomar medidas constantes, eficazes e fáceis de aplicar. 

Nas lavagens, há medidas que devem ser adotadas para otimizar a sua eficácia. 

Poupando tempo e recursos. O efeito mecânico é uma delas, pode obter-se com uma 

escova, através da pressão da água ou da utilização de vapor. A utilização da 

sobrepressão é uma opção a ter em conta. Esta obtém-se utilizando uma máquina de 

média ou alta pressão, reduzindo para metade a quantidade de água utilizada no 

processo. Os produtos utilizados devem ser de boa qualidade e na concentração 

adequada ao tipo de limpeza e de superfícies com as quais vão entrar em contacto, para 

que atinjam o máximo de eficiência e eficácia na operação. O tempo de contacto 

também é importante, quanto mais tempo o produto estiver em contacto com a 

superfície, maior será a penetração do mesmo na sujidade. E por fim a temperatura da 

solução de limpeza. Quanto mais quente estiver a água mais eficaz será e menos 

efluentes gerará. (Pirra A., 2007) 

Nos Estados Unidos da América e na Austrália, há guias direcionados para a 

redução do consumo de água como Environment Protection Agency [EPA], 2011 e 

Australian Grape and Wine Authority [AGWA], 2014, respetivamente. Da informação 

disponível, verifica-se que a redução do consumo de água nas adegas pode ser 

alcançada pela implementação de um conjunto de medidas das quais se destacam: os 

sistemas de higienização Cleaning in Place (CIP), instalação de detetores de fuga de 

água, a adequação dos diâmetros das mangueiras à sua função, a colocação de 

válvulas (pistolas) na extremidade das mangueiras, a existência de um plano de 

manutenção preventivo de equipamentos e utensílios, a formação dos colaboradores 

para repararem de imediato uma fuga, a adaptação da potência das bombas às 

necessidades, a reutilização de água de higienização, a remoção física de resíduos 

sólidos, a escolha de detergentes e desinfetantes adequados, a substituição da água 

por ar comprimido e ar purificado em etapas como o enchimento, a utilização de ozono 

na lavagem de cubas e depósitos, torneiras com temporizador ou limitadores de fluxo, 

a formação aos colaboradores e a colocação, em locais-chave da adega, de cartazes 

com frases de sensibilização para o uso eficiente da água. (Saraiva A., et al., 2018) 
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7. Conclusão  
 

Antes a sustentabilidade era uma questão de reputação e imagem, nos dias de hoje 

é uma questão de operação e eficiência. Além dos aspetos legislativos, a tomada de 

consciência da necessidade de proteção dos recursos ambientais faz parte das novas 

preocupações sociais. Esta necessidade tem vindo a aumentar e com ela têm crescido 

os apoios à criação de projetos baseados na sustentabilidade. Infelizmente, ainda não 

é suficiente e, há casos onde se está prestes a atingir o ponto de impossível retorno. 

Por isso, considero cada vez mais importante consciencializar as pessoas e as 

empresas para a importância de reduzir o consumo ao realmente necessário. 

Na Churchill’s, embora o consumo de água na produção de vinho não seja muito 

elevado e não esteja fora dos consumos registados por diversas entidades e estudos, 

no decorrer do estágio percebi que ainda há muitos aspetos a melhorar. Considero que 

mesmo que a empresa sensibilize os seus funcionários para esta problemática, depende 

essencialmente da perceção de cada um. Durante a vindima a maior parte dos 

colaboradores são estagiários e, por essa razão, é difícil fazer chegar aos mesmos essa 

responsabilidade em tão pouco tempo, a não ser que os mesmos já tenham consciência. 

Outro fator que também pode influenciar o desempenho ecológico da Churchill’s, é a 

adega onde se produz o vinho ser arrendada. Nesses casos é mais complicado 

implementar as mudanças desejadas por parte da empresa, especialmente quando 

essas mudanças vão interferir com o mecanismo estrutural da adega em si e estão 

dependentes do empenho e vontade do proprietário da mesma. A localização da adega 

e armazéns em Vila Nova de Gaia também não é um ponto a favor, tendo em conta que 

os edifícios históricos não se encontram nas suas melhores condições de eficiência, 

relativamente ao consumo de água e de eletricidade. Contudo considero que esta 

empresa tem um consumo eficiente de água, tendo em consideração os dados 

nacionais e internacionais recolhidos, especialmente no mesmo contexto, a Região 

Demarcada do Douro.  

No meu ponto de vista, e analisando todo o trabalho efetuado na Churchill’s, ao 

longo de todo o estágio, há pequenas mudanças que podem ser implementadas 

especialmente nas suas adegas, de forma a corrigir pequenas lacunas. Entre elas, a 

colocação bocais, ou agulhetas na extremidade da mangueira da água para que, 

quando se para a sua utilização por breves minutos, não é necessário desligar a água, 

poupando a água que está a correr durante esse tempo. São também importantes para 

desempenhar esse papel, quando é necessário utilizar pressão para determinada tarefa. 

Também considero que se faça uma revisão da eficácia dos produtos utilizados, ou 

aumentar a concentração dos mesmos. É também importante aplicar ação mecânica 

antes de aplicar a água, considerando que algum tipo de sujidade sai melhor a seco. 

Por fim, o mais importante é informar os colaboradores do material que têm à sua 

disposição e sobre importância de realizar certas operações de forma correta, para que 

decorram da melhor forma, se poupe tempo e recursos.  

Há alguns anos para cá que tenho vindo a informar-me mais e a preocupar-me mais 

com as questões ambientais, de tal forma que mudei drasticamente certos hábitos 
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pessoais. Com isto, tenho procurado transportar essas mudanças para a minha vida 

profissional. Ao longo do meu contacto com o ramo enológico percebi que ainda há uma 

grande massa sem noção da problemática da água. Ainda que, quando abrimos a 

torneira, continue a sair água, não quer dizer que, futuramente, se fizermos o mesmo 

uso da água que estamos a fazer agora, continue a sair na mesma quantidade. Esta 

tese, contribuiu para que eu própria adquirisse uma maior consciência do consumo 

desenfreado dos recursos, e as suas consequências, mas, acima de tudo, para 

influenciar as pessoas com as quais me cruzei a adquirirem também essa consciência. 

Embora este projeto tenha sido no contexto da Churchill’s, tornou-se demasiado 

relevante para ser limitado a apenas uma empresa. Com isto, pretendo que, ao longo 

do meu percurso no ramo enológico e, em todas as empresas por onde for passando, 

seja objeto de influência, transmitindo a relevância desta preocupação que, por agora é 

minha, mas espero que, aos poucos se torne uma preocupação de todos. 
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ANEXO 1 – Fluxogramas do processo  
 

ANEXO 1.1 – Fluxograma do processo de produção de vinho tinto 
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ANEXO 1.2 – Fluxograma do processo de produção de vinho branco 
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ANEXO 1.3 – Fluxograma do processo de produção de vinho rosé  
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ANEXO 1.4 – Fluxograma do processo de produção de vinho do 

Porto 
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ANEXO 1.5 – Fluxograma do processo de produção de vinho do porto 

branco 
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ANEXO 2 – Protocolos de análises laboratoriais 
 

ANEXO 2.1 – Grau Alcoólico Volumétrico  
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ANEXO 2.2 – Massa volúmica  
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ANEXO 2.3 – Densidade relativa  
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ANEXO 2.4 – Grau Brix 
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ANEXO 2.5 – Acidez total 
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ANEXO 2.6 – Acidez Volátil 
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ANEXO 2.7 - pH 
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ANEXO 2.8 – Dióxido de enxofre livre 
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ANEXO 2.9 – Dióxido de enxofre total 
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ANEXO 3 – Constituição dos vinhos “Meio 

Queijo Branco” e “Estates Branco”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura nº 11: Formação de lotes para elaboração de “Meio Queijo Branco”. 

Meio Queijo Branco 

2019

MQB01MQB01

MQB02MQB02

MQB03.1

MQB03.2

MQB03.3

MQB03

MQB04.1

MQB04.2

MQB04

Estates Branco 2019

ETB01

ETB02

ETB01/ETB02

ETB03.1

ETB03.2

ETB03

ETB04ETB04

Figura nº 12: Formação de lotes para elaboração de “Estates Branco”. 
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ANEXO 4 – Consumo de água detalhado, em 

litros 
 

ANEXO 4.1 – Consumo de água detalhado, na produção de “Meio 

Queijo Branco”, em litros 
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ANEXO 4.2 – Consumo de água detalhado, na produção de “Estates 

Branco”, em litros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

176

1 550

200

2 363

3 136,16

-

-

-

-

-

-

-

Colagem (estabilização)

Filtração intermédia 

Transporte Douro - Gaia

Filtração 

Enchimento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 860

96

54,45

51,85

1 585

-

-

-

-

-

150

6

Estates Branco 2019

2 121,27

2 355,81

2 723,35

2 171,27

27,43

290,57

191,3

69

43,45

ETB03 ETB04
  Lotes                                        

Etapas do processo
ETB01 ETB02

Higienização pré-vindima

Linha de receção

Prensagem

- 1 371,27 -

- 925,61 -

- 1 898,35 -

750

1 430,20

825

650

-

Tiragem em limpo

Inoculação

Bastoneio

2 135

Colagem (durante a 

fermentação)

Tiragem em limpo para lotes

-

6

1 371,27

15,43

167,12

- -

1 475

Trasfega para lotes 

800
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ANEXO 5 – Questionário 
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ANEXO 5.1 – Resultados dos do questionário 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idades P 1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

19 5 5 4 4 3 5 5

20 5 5 3 3 3 4 4

21 4 4 5 5 5 5 5

22 5 4 3 3 3 4 4

23 4 3 1 2 2 4 3

24 4 4 4 4 4 4 4

24 5 3 4 4 4 4 5

25 5 4 4 3 4 4 4

35 3 5 4 3 5 4 4

36 4 5 3 3 3 4 5

38 4 4 4 5 3 4 4

38 5 4 5 5 5 4 5

39 4 4 3 3 2 3 3

46 4 4 3 2 2 4 3

56 3 4 1 1 2 4 2
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Anexo 5.2 – Gráficos referentes às principais questões 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pergunta nº 2 

5 - Bastante 4 - Muito 3 - Moderadamente 2- Pouco 1 - Nada

Figura nº 13: Resultados referentes à pergunta nº 2: “Manifesta essa 

preocupação durante a execução das tarefas, no local de trabalho?” 

Pergunta nº4

5 - Bastante 4 - Muito 3 - Moderadamente 2 - Pouco 1 - Nada

Figura nº 14: Resultados referentes à pergunta nº 4: “A empresa 

disponibiliza meios para uma gestão eficiente de água?” 
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Pergunta nº 5

5 - Bastante 4 - Muito 3 - Moderadamente 2 - Pouco 1 - Nada

Figura nº 15: Resultados referentes à pergunta nº 5: “A empresa 

promove ações de formação e sensibilização aos funcionários?” 

Pergunta nº 6

5 - Bastante 4 - Muito 3 - Moderadamente 2 - Pouco 1 - Nada

Figura nº 16: Resultados referentes à pergunta nº 6: “Procura aplicar o 

conteúdo dessas ações no local de trabalho?” 


