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Resumo 

Os processos associados à produção de vinho têm vindo a ganhar uma grande importância por 

parte da sociedade, no que diz respeito à qualidade do produto de um ponto de vista 

ambiental, económico, social e cultural. O sector do vinho tem vindo a reconsiderar e alterar 

os seus processos de produção por forma a produzir vinho da forma mais sustentável possível. 

Desse modo, este trabalho completou uma avaliação de sustentabilidade baseada no ciclo de 

vida de um vinho de “terroir” produzido pela Sogrape Vinhos S.A., considerando todas as 

fases principais que fazem parte da produção do mesmo, desde a viticultura, à vinificação, 

engarrafamento e embalagem do produto. Este estudo analisou em detalhe a etapa de 

viticultura e tomou em conta de uma forma mais profunda as dimensões ou pilares da 

sustentabilidade económico, social e cultural. 

Para proceder à avaliação da sustentabilidade do vinho em questão, foram selecionados os 

indicadores pertencentes a cada classe, que mais se adequam ao processo em estudo e tendo 

em conta a realidade e objetivos da empresa. Para a avaliação de sustentabilidade foi 

selecionada a unidade funcional (UF) de 0,75 l por ser a unidade principal produzida na 

empresa e por ser a mais consensual na literatura. Após a recolha dos dados necessários os 

indicadores de sustentabilidade foram calculados, seguido da discussão dos resultados.  

Os resultados mostram que a viticultura é a fase do ciclo de vida que mais contribuiu para a 

pegada hídrica. A fase de engarrafamento é a que mais contribui para a pegada de carbono, 

para a intensidade material e para o custo das atividades. Por fim, a vinificação é a que mais 

contribui para os indicadores de consumo de energia, resíduos sólidos e custo de produtos. 

 

Palavras Chave : Sustentabilidade, Viticultura, Indicadores, Avaliação do 

Ciclo de Vida. 
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Abstract 

The processes associated to winemaking have been gaining much importance in society, in 

which concerns the product quality from environmental, economic, social and cultural point 

of view. The wine sector needs to reconsider and change its production processes in order to 

produce wine in the most sustainable way as possible. Therefore, this work performs a 

sustainability evaluation based on the life cycle of a "terroir" wine produced by Sogrape 

Vinhos S.A., considering all the main stages associated to the production of this wine, from 

viticulture, to winemaking, bottling and packaging. This study examined in detail the 

viticulture stage, taking into account the dimensions or pillars of economic, social and 

cultural of sustainability. 

For the sustainability assessment of the “terroir” wine, the most adequate and consensual 

sustainability indicators were selected to evaluate the product and processes under study, 

taking into account the reality and objectives of the company. Also, for the sustainability 

evaluation it was selected the functional unit (FU) of 0.75 l because it is the main unit 

produced in the company and due to the consensus in the literature. After gathering all the 

necessary data the sustainability indicators were calculated, followed by the discussion of 

results. 

Results show that viticulture is the life cycle stage that contributed the most to the water 

footprint. The bottling phase is the largest contributor to the carbon footprint, to the 

material intensity and cost of activities. Finally, the winemaking phase is the largest 

contributor to the indicators of energy consumption, solid waste and cost of products. 

 

Keywords:  Sustainability, Viticulture, Indicators, Life Cycle 

Assessment. 
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Introdução 1 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

 

O vinho já existe desde que o povo do médio oriente pensava que este era considerado uma 

dádiva dos deuses. Chegou também a ser utilizado no método socrático como procura da 

verdade e é considerado como substância medicinal pela tradição popular.   

Como tal, a produção de vinho é uma das mais antigas do sector agroalimentar. No entanto, 

os processos de produção deste “licor dos deuses” tem vindo a ganhar uma grande 

importância por parte dos “stakeholders”, no que diz respeito à qualidade do produto. Assim, 

o sector do vinho tem vindo a reconsiderar e alterar os seus processos de produção por forma 

a produzir vinho da forma mais sustentável possível. 

Para tal, recorre-se à avaliação do ciclo de vida (ACV) dos vinhos, considerando todas as fases 

que compõem a produção do vinho, desde a plantação das vinhas até ao consumo final do 

produto. Este estudo tem em conta várias dimensões que são os pilares da sustentabilidade, 

nomeadamente, dimensões ambientais, económicas, sociais e culturais. 

Segundo a OIV, de cerca de 7 573 milhares de hectares de vinha existentes em 2014 a nível 

global, foram produzidos cerca de 737 milhões de quintais de uvas, sendo produzidos 270 

milhões de hectolitros de vinho e consumidos 240 milhões de hectolitros de vinho (OIV, 2016). 

Portugal ocupou, em 2014, a oitava posição no ranking mundial com a maior área coberta por 

vinhas, contando com cerca de 219 milhares de hectares de vinha. Relativamente à produção 

de vinho em Portugal, este adotou a décima primeira posição do ranking mundial de produção 

de vinho em 2014, com cerca de 6,2 milhões de hectolitros de vinho produzidos. No que diz 

respeito à quantidade de vinho consumido em Portugal, foram consumidos cerca de 4,6 

milhões de hectolitros entre 2010 e 2014, segundo dados da OIV (2016). 

O relatório efetuado pela World Commission on Environment and Development (WCED), Our 

Common Future, é considerado o impulsionador da apreciação global da ideia de 

desenvolvimento sustentável (Sikdar, 2003). Conceito este que se encontra no centro de todas 

as estratégias atuais de desenvolvimento, sendo que os objetivos para o desenvolvimento 

sustentável definidos recentemente pelas Nações Unidas são um exemplo desta tendência 

(UN-DSD, 2015). 

Nesta dissertação é feita uma análise de sustentabilidade de um vinho produzido pela Sogrape 

Vinhos S.A., com enfoque na fase de viticultura, avaliando as dimensões ambiental, 
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económica, social e cultural, bem como das fases de vinificação e engarrafamento, fases 

estas avaliadas num trabalho anterior (Araújo, 2016) mas mais sob perspectivas ambientais e 

económicas. Para esta análise foram selecionados os indicadores mais adequados ao estudo e 

aos dados existentes na empresa e na literatura para o vinho em causa.  

 

1.2 Apresentação da Empresa 

 

A Sogrape Vinhos S.A. foi fundada em 1942 por um grupo de amigos, que em conjunto com a 

visão de Fernando Van Zeller Guedes criaram uma empresa de vinhos diferente e inovadora 

com capacidade de divulgar e impor os vinhos portugueses nos mercados internacionais. A 

primeira marca portuguesa de vinhos internacionalmente reconhecida desta empresa foi o 

Mateus Rosé, êxito este que foi atribuído graças ao caráter e personalidade vincada do 

visionário fundador da empresa.  

Esta empresa, que deve o seu sucesso e reconhecimento à paixão que move todos os que a 

criaram e todos os que fazem parte da mesma, é a maior empresa vitivinícola do país, sendo 

constituída por cerca de 750 hectares de vinha. Atualmente, e devido ao esforço e dedicação 

de todos aqueles que fazem parte desta grande família, a Sogrape é composta por 17 quintas, 

15 centros de vinificação e 9 linhas de engarrafamento. Pertence a um grupo, Sogrape SGPS, 

que se entende até Espanha, Chile, Argentina e Nova Zelândia, e produz marcas de vinhos tão 

fortes exportando-os para mais de 120 mercados.  

Graças ao reconhecimento internacional da qualidade da Sogrape vinhos S.A., esta foi 

considerada em 2015, a melhor produtora vitivinícola a nível mundial pela World Association 

of Writers and Journalists of Wines and Spirits (WAWWJ), sendo detentora do mesmo título 

em 2016 (Sogrape Vinhos, 2016). 

 

1.3 Contributos do Trabalho 

 

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

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

e mesmo europeu. Em Portugal existem estudos semelhantes a este, mas na Sogrape Vinhos 

S.A. apenas foi realizado um estudo por Araújo (2016), que vai ser complementado com a 
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dissertação realizada neste semestre, contribuindo para fechar o ciclo de vida do vinho de 

“Terroir” que está a ser analisado. 

Tal como o trabalho anterior, esta dissertação vai permitir à empresa conhecer a 

sustentabilidade do vinho em análise, identificando mais facilmente e com clareza os pontos 

a melhorar por forma a tornar os seus produtos mais sustentáveis, tanto a um nível ambiental 

e económico, como a um nível cultural e social. Ao efetuar este estudo e, consequentemente, 

ao melhorar a qualidade de produção dos seus vinhos, a imagem da empresa irá sofrer 

grandes melhorias perante os consumidores, visto que atualmente, o consumidor procura que 

os produtos que consome sejam mais sustentáveis, principalmente de um ponto de vista 

ambiental.  

Em suma, os dois trabalhos desenvolvidos até hoje, poderão servir de base para trabalhos 

futuros, como por exemplo, estudar a fase de distribuição dos vinhos, ou até mesmo, fazer a 

mesma análise a outros vinhos da empresa. 

 

1.4 Organização da Tese 

 

A presente dissertação encontra-se repartida em seis capítulos por forma a facilitar a 

compreensão de todo o trabalho realizado na mesma. Para além destes capítulos é 

apresentada a bibliografia consultada ao longo da elaboração do projeto. 

No primeiro capítulo, “Introdução” é feita uma abordagem ao tema do projeto, assim como 

uma breve apresentação da empresa onde foi realizada a dissertação. Apresentam-se ainda os 

contributos do trabalho.  

No segundo capítulo, “Contexto e Estado de Arte”, é feita uma descrição pormenorizada dos 

conceitos relevantes ao tema, nomeadamente a caracterização e sustentabilidade do sector 

vitivinícola, sendo também especificados os processos de produção de vinho. 

O capitulo 3, “Descrição Técnica”, é aquele onde são descritos os indicadores de 

sustentabilidade utilizados e onde se descreve a forma como estes foram avaliados. 

O capítulo 4, “Resultados e Discussão”, como o próprio nome indica, é o capítulo onde se 

discutem os resultados obtidos através dos métodos aplicados no trabalho e que foram 

descritos no capítulo anterior. É ainda feito um enquadramento dos resultados com os 

encontrados na literatura. 

No último capítulo, “Conclusões”, são sintetizados todos os resultados obtidos ao longo da 

dissertação, abordando-se também o trabalho futuro a realizar na área em questão. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 Caracterização do Sector do Vinho 

2.1.1 O Sector do Vinho no Mundo  

 

Desde a primeira descoberta de que o sumo de uva fermentado produzia uma bebida que não 

só era agradável ao paladar, mas que também tinha a capacidade de criar efeitos fisiológicos 

profundos sobre quem a ingeria, o vinho tornou-se algo repleto de um gama de diferentes 

camadas de significado. Não só tem tomado significado económico como um produto da terra 

a partir do qual pode ser retirado lucro através de exploração de trabalho, como também se 

tornou um símbolo poderoso do ciclo fundamental da vida, morte e renascimento. Não se 

limita apenas a representar o ser essencial da vida como um símbolo da essência da 

divindade, mas também é através da sua ingestão que o homem pode entrar na presença da 

divindade (Gerling, 2015). 

De acordo com os estudos mais recentes, é sabido que a área mundial coberta por vinhas tem 

vindo a diminuir ao longo dos anos, desde 2000, como se verifica pelo gráfico da Figura 1. 

Esta consequente diminuição deveu-se principalmente à diminuição de vinhas Europeias, no 

entanto estes valores são equilibrados com o aumento de área ocupada por vinhas em países 

asiáticos, Chile e Nova Zelândia.  

 

 

Figura 1 – Evolução da área coberta por vinhas a nível global desde 2000 até 2014 (adaptado 

de OIV, 2015). 
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Segundo o gráfico presente na Figura 1, em 2003 a área global coberta por vinhas atingiu o 

seu valor máximo, com cerca de 7884 milhares de hectares, valor este que foi diminuindo 

continuamente até 2011, onde se registaram cerca de 7497 milhares de hectares de área 

global coberta por vinhas. A partir deste ano já se verifica um aumento na superfície de 

cultivo de vinha, devido ao término do programa Europeu de regulação do potencial de 

produção de vinho, que subsidiou o abandono ou restruturação de vinhas, como mencionado 

pela OIV nos seus relatórios. Assim, foram registados cerca de 7573 milhares de hectares de 

área global coberta por vinhas em 2014. 

Pelos gráficos presentes na Figura 2, que analisam os anos de 2000 e 2014, verifica-se que a 

área ocupada por vinhas na Europa diminuiu de 63 % para 54 %, enquanto que na Ásia ocorreu 

um aumento de 19 % para 24 % (OIV, 2016). 

 

          

Figura 2 – Área ocupada por vinha a nível mundial em 2000 e 2014 (adaptado de OIV, 2015). 

 

Dos 7573 milhares de hectares de vinha existentes em 2014, foram produzidos cerca de 737 

milhões de quintais, Mqx (1 quintal equivale a 100 quilogramas) como se verifica no gráfico da 

Figura 3. O aumento da produção global de uvas desde 2000 pode ser explicado pela melhoria 

das técnicas implementadas no processo de produção de uva (OIV, 2015). 
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Figura 3 – Evolução da produção global de uvas desde 2000 até 2014 (adaptado de OIV, 2015). 

 

Analisando a produção global de uvas em 2014, gráfico da Figura 4, verifica-se que a China foi 

o pais com maior produção de uvas, produzindo cerca de 111 Mqx, seguido pelos EUA, França 

e Itália que produziram cerca de 69 Mqx de uvas. 

 

 

Figura 4 - Produção global de uvas em 2014 (adaptado de OIV, 2015). 

 

Segundo a OIV (2015), cerca de 5 % da produção global de uva é perdida, devido a fatores 

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

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

dando origem à produção de cerca de 248 Mqx de uvas em fresco e 52 Mqx de uvas sob a 
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forma de passas. As restantes uvas, cerca de 399 Mqx, foram utilizadas na produção de cerca 

de 270 milhões de hectolitros de vinho, como se verifica na Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Evolução da produção de vinho a nível mundial desde 2000 até 2014 (adaptado de 

OIV, 2015). 

 

Relativamente à produção de vinho a nível global, pelo gráfico da Figura 5, rapidamente se 

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

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

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

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

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

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

milhões de hectolitros neste ano, como referido anteriormente. 

Em 2014, França foi o país que apresentou maiores níveis de produção de vinho, 

nomeadamente, 46,7 milhões de hectolitros de vinho produzidos. Enquanto que Itália, 

Espanha e os Estados Unidos da América registaram grandes diminuições na produção de vinho 

desde 2013 até 2014. 

O consumo de vinho tem aumentando desde 2000, como se verifica pela análise do gráfico da 

Figura 6.  
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Figura 6 – Evolução do consumo de vinho a nível mundial desde 2000 até 2014 (adaptado de 

OIV, 2015). 

 

No entanto, devido à crise que surgiu em 2008, ocorre uma diminuição do consumo de vinho, 

verificando-se uma certa estagnação dos valores de vinho consumido a nível mundial até 

2014, ainda que neste último tenham sido consumidos cerca de 240 milhões de hectolitros de 

vinho mundialmente. 

 

2.1.2 O Sector do Vinho em Portugal  

 

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

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

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

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

Segundo a OIV, Portugal ocupou, em 2014, a oitava posição no ranking mundial com a maior 

área coberta por vinhas, contando com cerca de 219 milhares de hectares de vinha. No 

entanto, este valor nem sempre foi tão baixo comparando com os anos anteriores, como se 

pode confirmar facilmente através do gráfico presente na Figura 7 (adaptado de IVV, 2016). 
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Figura 7 – Evolução da área coberta por vinhas em Portugal (adaptado de IVV, 2016). 

 

A área ocupada por vinhas em Portugal encontra-se dividida por 14 regiões vitivinícolas, 

Figura 8, em que cada região conta com características específicas.  

 

Figura 8 - Regiões vitivinícolas em Portugal.  

 

O gráfico da Figura 9, permite fazer uma comparação da área coberta por vinha nas regiões 

vitivinícolas existem em Portugal em 2000 e em 2014, sendo claramente visível que as regiões 

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

área coberta por vinhas em Portugal. 
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Figura 9 - Área coberta por vinhas em Portugal em 2000 e em 2014 (adaptado OIV, 2015). 

 

Relativamente à produção de vinho em Portugal, este adotou a décima primeira posição do 

ranking mundial de produção de vinho em 2014, com cerca de 6,2 milhões de hectolitros de 

vinho produzidos, tal como se pode avaliar pelo gráfico da Figura 11 (OIV, 2015). 

 

 

Figura 10 - Evolução da produção de vinho em Portugal desde 2000 até 2014 (adaptado de 

OIV, 2015). 

 

As regiões do Douro e Porto foram aquelas com maiores valores de vinho produzido, tanto em 

2003 como em 2014, produzindo cerca de 1726 e 1404 milhares de hectolitros, 

respetivamente (Figura 12). O Alentejo também atingiu grandes valores de quantidade 

produzida em 2014, nomeadamente, 1222 milhares de hectolitros de vinho. 
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Figura 11 – Comparação dos valores de produção de vinho em Portugal em 2003 e em 2014 

(adaptado IVV, 2016). 

 

No que diz respeito à quantidade de vinho consumido em Portugal (Figura 13) os valores 

rondam os 4,6 milhões de hectolitros consumidos, entre 2010 e 2014, segundo dados da OIV 

(2015). 

 

 

Figura 12 – Evolução do consumo de vinho em Portugal desde 2010 até 2014 (adaptado de 

OIV, 2015). 

 

2.2 Sustentabilidade do Sector do Vinho 

 

Sustentabilidade é um conceito difícil de definir, visto que existem várias definições distintas, 

dependendo do contexto e de quais são os agentes ou entidades que as enunciam.  No 

entanto, a definição mais consensual foi a criada pela comissão Bruntland em 1987 (United 

Nations General Assembly, 1987), que sustentabilidade é definida como sendo a situação em 

que as necessidades da geração atual são satisfeitas sem comprometer as necessidades da 
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gerações futuras. Apesar de representar uma visão para a sustentabilidade de todos os 

sistemas naturais a médio e a longo prazo baseada numa solidariedade inter geracional, a 

definição não define objectivos tanto qualitativos como quantitativos, o que é um problema 

significativo na definição de estratégias para a promoção de um desenvolvimento mais 

sustentável. Estas dependem em grande medida das necessidades e objectivos das várias 

partes interessadas, entre as quais as empresas e os consumidores são duas das mais 

relevantes, e das alterações globais em curso resultado das atividades humanas e do seu 

impacto nos eco sistemas, em particular das que são consideradas as mais relevantes e com 

maior impacte nos desenvolvimento futuro da humanidade, como por exemplo as alterações 

climáticas. 

As empresas são um os agentes principais para o desenvolvimento económico. Na sua 

perspectiva existe a necessidade de assegurar as rentabilidade ao longo do tempo, 

assegurando simultaneamente empregos e o desenvolvimento económico das regiões e/ou 

países em que se inserem. No entanto, os recursos limitados e a necessidade de os 

salvaguardar e proteger, assim como a pressão dos consumidores e de outras partes 

interessadas, está a levar as empresas a adoptar estratégias que permitam desenvolver as 

suas atividades e produzir e/ou fornecer serviços de qualidade de uma forma mais 

sustentável, o que implica que têm e tomar em conta simultaneamente os fatores ambientais, 

económicos, sociais e culturais. 

Deste modo é natural que o sector vitivinícola tem também um papel relevante a 

desempenhar, tomando em conta as suas especificidades. Ao implementar práticas 

sustentáveis é possível melhorar a qualidade das uvas produzidas e, consequentemente, dos 

vinhos produzidos, e satisfazer os objectivos de outras partes interessadas, em particular 

consumidores e organismos reguladores. A definição destas estratégias requer um avaliação, 

mesmo que aproximada, da sustentabilidade e/ou contributo para o desenvolvimento 

sustentável da empresa, de modo a permitir a gestão das questões mais relevantes associadas 

à sustentabilidade. 

Inicialmente, a sustentabilidade era um conceito que tinha 3 dimensões como suporte. No 

entanto, um desses pilares tem vindo a separar-se entre si dando origem a duas dimensões da 

sustentabilidade, nomeadamente, dimensão cultural e dimensão social. Os quatro pilares, que 

são complementares uns dos outros e sob os quais se apoia a sustentabilidade, Figura 13, são 

as dimensões ambiental, económica, social e cultural. Estas dimensões não devem ser 

avaliadas separadamente numa análise de sustentabilidade de qualquer produto. 
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Figura 13 – Pilares de sustentabilidade. 

 

A Sogrape Vinhos S.A. é uma empresa que se tem vindo a preocupar cada vez mais com a 

questão da sustentabilidade, praticando uma agricultura 100 % sustentável em várias das 

quintas que possui. Tal fator, combinado com muitos outros fatores, permitem a esta 

empresa produzir vinhos de excelente qualidade sendo, pela segunda vez consecutiva, eleita 

a melhor empresa de vinhos do mundo em 2016 pela World Association of Writers and 

Journalists of Wines and Spirits (WAWWJ). 

 

2.2.1 Dimensão Ambiental  

 

A importância da qualidade dos produtos tem vindo a aumentar progressivamente ao longo 

dos anos para as partes interessadas, sendo a dimensão ambiental uma das que tem maior 

importância por vários fatores, principalmente, pelas questões do aumento do aquecimento 

global. Assim, o sector do vinho tem vindo a repensar os métodos de produção de vinho de 

modo a satisfazer as necessidades das partes interessadas. 

De acordo com o GRI (Global Report Initiative), a dimensão ambiental da sustentabilidade é 

aquela que gere o impacte das organizações sob todos os sistemas naturais vivos e não vivos, 

incluindo água, terra, ar e ecossistemas. 

No processo de produção de vinhos, existem três fases, viticultura, vinificação e 

engarrafamento, que contribuem largamente, não só para o uso de recursos hídricos, 

energéticos, entre outros, mas também para a depleção de recursos naturais e emissões 

ambientais.  
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2.2.2 Dimensão Económica 

 

Os impactos da organização sobre as condições económicas das partes interessadas e sobre os 

ecossistemas económicas a nível local, nacional e global dizem respeito à dimensão 

económica da sustentabilidade (GRI, 2015). Esta dimensão elucida o fluxo de capital entre as 

diversas partes interessadas e os principais impactos económicos da organização da sociedade 

como um todo (GRI, 2015), tanto a nível local, regional, nacional e mesmo internacional. 

 

2.2.3 Dimensão Social 

 

Os impactes da organização nos sistemas sociais nos quais a mesma atua são aqueles a que a 

dimensão social da sustentabilidade se baseia. (GRI, 2015). Para estudar esta dimensão é 

necessário avaliar os direitos humanos, as práticas laborais, responsabilidade pelo produto e a 

sociedade em geral (GRI, 2015). 

 

2.2.4 Dimensão Cultural  

 

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

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

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

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

defendem que esta dimensão é um pilar para todas as outras. 

 

2.3 Processo de Produção do Vinho 

 

De acordo com o IVV, vinho é o produto obtido pela vinificação/fermentação alcoólica, total 

ou parcial de uvas frescas, provenientes de vários tipos de castas (Vitis Vinífera), cujos bagos 

são esmagados, prensados ou transformados por outros processos tecnológicos permitidos por 

lei (IVV, 2016). 
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Para produzir vinho existem três grandes fases principais, nomeadamente, viticultura, 

vinificação e engarrafamento, Figura 14. Nesta dissertação vai ser dado mais enfoque à fase 

da viticultura, visto ser o tema central deste estudo.  

Na avaliação descrita em Araújo (2016) foram abordados os restantes dois passos que 

compõem o processo de produção de vinho, nesta é feita uma ligação entre os dois trabalhos 

de modo a completar o ciclo de vida de um vinho em particular, de uma forma “cradle-to-

gate”, excluindo a fase da distribuição, devido à impossibilidade de executar a avaliação da 

viticultura e da distribuição no período de um único trabalho de mestrado. Futuramente, será 

necessário efetuar uma avaliação desta fase. 

 

 

Figura 14 – Processo de produção de vinho. 

 

2.3.1 Viticultura  

 

A viticultura pode ser considerada como uma fase fundamental para a produção de um vinho 

de boa qualidade. Na viticultura existem práticas obrigatórias, como preparar o solo, escolher 

as castas que se pretendem plantar, podar e modular o crescimento das videiras, evitar 

doenças e pragas e, obviamente, regar nos casos em que tal prática for necessária. Antes de 

iniciar as plantações da vinha é feito um estudo do clima da região e do solo do local em 

questão, de modo a saber quais as castas mais adequadas e quais as práticas a aplicar na 

cultura da vinha (Infovini, 2016). 

A Federação Internacional de Movimentos Agricultura Orgânica (IFOAM) define a agricultura 

orgânica em parte como um “sistema de gestão de produção holística que promove e enaltece 

a saúde do ecossistema agrícola, incluindo ciclos de biodiversidade e biológicos e atividade do 

solo biológica. Realça o uso de práticas de gestão preferencialmente ao uso de inputs de fora 

da quinta, tendo em conta que as condições regionais necessitam de sistemas locais 

adaptados”.  

Viticultura	   ViniIicação	   Engarrafamento	   Distribuição	  
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A Sogrape Vinhos S.A. pratica viticultura seguindo um modo de produção integrada, assim 

esta atividade pode ser definida como a aplicação de práticas de agricultura orgânica para 

produzir uvas e vinho com a melhor qualidade possível.  

Para além de ser necessário avaliar o local onde se vai iniciar uma vinha, é imprescindível 

entender ao pormenor o ciclo vegetativo das videiras, Figura 15, de modo a permitir a 

produção de uvas em quantidade, qualidade e estado sanitário adequados. Todas as fases do 

ciclo vegetativo da videira estão dependentes da temperatura e localização da vinha. 

 

 

Figura 15 – Ciclo vegetativo da videira. 

 

A primeira fase do ciclo vegetativo da uva ocorre entre o fim do Outono e o princípio do 

Inverno devido à diminuição da temperatura. Nesta etapa a videira deixa de ter condições 

que suportem a atividade da mesma e as suas folhas acabam por cair. Durante esta fase do 

ciclo vegetativo é realizada a poda.  

Terminado o Inverno ou no começo da Primavera,  a videira começa a perder seiva através 

dos cortes feitos no Inverno na altura da poda. Esta fase é vulgarmente conhecida pelo 

“choro” da videira e só ocorre devido à atividade enzimática da planta.  

Cerca de 3 a 5 semanas após esta fase inicial, surge o abrolhamento. Nesta etapa ocorre a 

rebentação dos gomos, que varia muito de planta para planta devido ao local onde se 

encontram as vinhas. Por este motivo, o ciclo vegetativo não se inicia ao mesmo tempo em 

todas as plantas. As plantas que iniciam o ciclo de vida cedo demais correm um risco elevado 
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de sofrer com as geadas da primavera, visto que a fase do choro se dá a temperaturas que 

rondam os 12 °C. 

Antes da floração, ocorre uma expansão vegetativa onde se dá a separação dos cachos e onde 

surgem os botões de flor.  

No final da primavera, ocorre a fase da floração que  dura cerca de uma semana e meia e é 

uma fase que se caracteriza pela abertura das flores precedida pela dilatação da ráquis das 

inflorescências. É uma fase crucial para a definição de uma colheita visto que após a 

fecundação das flores, nem todos os bagos de uva conseguirão iniciar o processo de 

maturação. 

Antes da maturação ocorre a fase do “pintor” durante cerca de duas semanas, onde surge a 

cor tinta nas películas dos bagos tintos e onde a película das castas brancas se torna 

translúcida. Após esta etapa, iniciam-se as transformações químicas durante um período de 

35 a 55 dias, onde se pretende equilibrar a acidez dos bagos. Há uma acumulação de glucose, 

frutose, aminoácidos e compostos fenólicos pela uva e há uma perda de ácido tartárico e 

málico pela mesma. 

Quando os bagos se encontram nas condições de acidez pretendidas, ocorre a vindima no final 

do Verão ou no princípio do Outono, que sinaliza o fim do ciclo vegetativo. 

Durante todo o ciclo vegetativo são realizadas várias operações de manutenção da mesma, 

operações estas que estão representadas na Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Operações de manutenção de uma vinha (adaptado de Sogrape, 2016). 
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As adubações ao solo são geralmente realizadas no Inverno, para que os nutrientes sejam 

incorporados no perfil dos solos, por ação da água da chuva. Para além desta é ainda feita 

uma adubação foliar, de modo a preparar a planta para o stress hídrico dos meses de verão e 

para estimular o crescimento de folhas novas. 

Para evitar problemas de carências minerais e de toxicidade de alguns oligoelementos, o solo 

deverá ter um pH aproximadamente neutro, daí a necessidade de se efetuarem correções de 

pH.  

As mobilizações do solo são realizadas com o intuito de eliminar ervas infestantes, melhorar a 

fertilidade do solo e promover uma melhor conservação da humidade do solo. 

A poda, como referido anteriormente, é realizada durante o repouso vegetativo da videira. 

Consiste no corte das varas desenvolvidas no ano anterior, de modo a contrariar a tendência 

natural da planta para crescer e ocupar território, obrigando-a a produzir de forma 

equilibrada e com qualidade. 

A empa é a operação em que se dobra e amarra a vara ao arame, dificultando a passagem da 

seiva e obrigando ao desenvolvimento dos gomos da base, pois de outra forma não iriam 

produzir fruto. 

As replantações, a executar no início da primavera, apenas são feitas se for necessário 

substituir plantas mortas. 

Para combater as ervas infestantes na vinha são aplicados herbicidas no final do Inverno e da 

Primavera ou no princípio do Verão. A utilização de herbicidas é reduzida pela mobilização do 

solo. 

Para combater pragas e doenças que possam afetar as videiras realiza-se a aplicação de 

produtos fitossanitários.  

A gestão da vegetação e da produção inclui o desladroamento, ampara, desponta, desfolha e 

a monda de cachos. O desladroamento ou espampa, consiste na eliminação dos lançamentos 

não produtivos que desviam energia da planta e impedem o crescimento correto da mesma. 

Durante o crescimento da videira, os novos lançamentos crescem rapidamente e 

desordenadamente, pelo que se realiza a ampara para conduzir os lançamentos para uma 

posição vertical, suportada pelos arames da vinha. A desponta constitui o corte das 

extremidades dos ramos da videira de modo a  reforçar o vingamento dos frutos e permitir a 

substituição das folhas por folhas mais produtivas. Este último processo tem que ser feito 

várias vezes em função do crescimento vegetativo, das condições climatéricas e das 

necessidades de renovação da vegetação. 
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Para facilitar o combate contra o oídio é realizada a desfolha, ou seja, são removidas as 

folhas junto aos cachos. Assim há um maior arejamento e exposição solar, para além de que 

são evitadas as podridões nos cachos. Deste modo é possível melhorar a coloração e dá-se 

início à maturação dos bagos. (InfoVini, 2016).  

A monda ou corte de cachos consiste na eliminação de elementos dos cachos da videira para 

melhorar a qualidade dos bagos e regularizar a produção. Esta operação é feita a meio da 

fase “pintor”, eliminando os cachos verdes, mal formados ou afetados por alguma doença. 

Terminados todos os passos para produção de uvas, de preferência de boa qualidade, 

procede-se ao último passo antes da produção de vinho, a vindima, ou seja, a apanha da uva. 

Feita a vindima, as uvas são transportadas para o lagar, onde se irá proceder ao 

processamento das uvas. 

 

2.3.2 Vinificação  

 

A vinificação surge quando se pretende produzir vinho através da transformação das uvas 

provenientes da fase de viticultura. O transporte das uvas da vinha para o centro de 

vinificação foi incluído na fase de vinificação. 

Os passos que constituem o processo de vinificação do vinho “terroir” em estudo englobam 

transporte de uvas, recepção e descarga de uvas, desengace, esmagamento e fermentação.  

A fermentação ocorre nas cubas quando estas estão completamente cheias e demora cerca de 

6 dias. Nesta fase são adicionados produtos enológicos, nomeadamente, o ácido tartárico que 

vai permitir reduzir a acidez total para pH 3,6 – 3,7, e as leveduras Saccharomyces cerevisiae 

que possibilitam a conversão dos açúcares em álcool. 

Durante a etapa de fermentação, realizam-se as operações de homogeneização, remontagem, 

arejamento e delestage. Este dois últimos processos requerem o auxílio de recipientes 

externos às cubas, situados por cima destas. Na delestage, o líquido é retirado das cubas para 

estes recipientes e é feita uma descarga de impacto sobre as massas de forma a baixar a 

manta de sólidos. No arejamento, o líquido é retirado das cubas e reintroduzido de forma 

lenta, permitindo o arejamento do líquido. 

Finalmente são elaborados os lotes por forma a armazenar o vinho, ficando assim até ser 

expedido para Avintes para a fase de engarrafamento.  

Todas as etapas que compõem a fase de vinificação do vinho em estudo estão descritas de 

forma pormenorizada em Araújo (2016). 
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2.3.3 Engarrafamento 

 

A última fase do ciclo de vida “cradle-to-gate” do vinho “terroir” em estudo, 

engarrafamento, é feita em Avintes. Esta fase é composta por várias etapas, nomeadamente, 

despaletização das garrafas, enxaguamento/esterilização, enchimento, rolhamento, 

capsulagem, rotulagem, encaixotamento, paletização e envolvimento com filme estirável.  

Todas as etapas que compõem a fase de engarrafamento do vinho em estudo estão descritas 

de forma pormenorizada em Araújo (2016). 
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3 Descrição Técnica 

3.1 Identificação dos Indicadores de Sustentabilidade 

 

De modo a avaliar a sustentabilidade do processo de produção do vinho em estudo, e de 

acordo com o trabalho anterior onde se avaliaram as fases de vinificação e engarrafamento 

(Araújo, 2016), foi seguida a metodologia de avaliação do ciclo de vida (ACV), que consiste na 

avaliação dos impactes ambientais de um produto, assim como de outros associados ao 

mesmo, neste caso em particular, do vinho (ISO, 2006). 

Este método de avaliação de sustentabilidade aborda aspetos ambientais e tem em conta os 

potenciais impactes ambientais que surgem ao longo do ciclo de vida do produto, serviço ou 

processo. A ACV estuda assim todo o caminho percorrido até obtenção do produto final, 

passando pela obtenção das matérias-primas, pela produção, utilização, tratamento no fim de 

vida, reciclagem e deposição final, isto é, consiste numa análise considerada como “cradle-

to-grave” (ISO, 2006). 

Esta tipo de avaliação implica que a fronteira do sistema seja bem definida, tendo em conta a 

disponibilidade de dados primários, os objetivos e o nível de detalhe do estudo (Rugani, et 

al., 2013). Em Araújo (2016) foram abordadas as fases de vinificação e engarrafamento com 

mais detalhe, no entanto, nesta dissertação o foco principal será a fase da viticultura, 

representada a tracejado na Figura 17. No fim do estudo desta fase, será feita uma análise 

mais geral das três fases do processo de produção de vinho, fronteira esta representada na 

Figura 17, por forma a complementar as duas dissertações e para permitir fechar o ciclo de 

vida de um modo “cradle-to-gate” de alguns dos indicadores utilizados. 

 

 

Figura 17 – Definição das fronteiras de estudo do sistema. 
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O transporte das uvas foi considerado como pertencendo à fase de vinificação. A fase da 

distribuição não faz parte da fronteira em estudo por limitações de tempo para a realização 

deste trabalho, envolvendo também potencialmente algumas informações exteriores à 

empresa. 

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

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

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

social e económico quer cultural. No entanto, a definição do conjunto de indicadores mais 

adequados depende de vários factores. Um dos aspectos mais relevantes diz respeito aos 

objectivos da empresa, que devem tomar não somente as questões estratégicas e de 

marketing, mas também as obrigações legislativas e/ou regulamentares, assim como quais são 

as partes integradas mais representativas. Por outro lado, os indicadores devem ser simples e 

de fácil compreensão, não tendenciosos e independentes o mais possível uns os outros, 

relacionados o mais possível com os aspectos da sustentabilidade que pretendem quantificar, 

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

Tomando em conta os aspectos referidos anteriormente, e o facto de este complementar um 

trabalho anterior, foram selecionados os indicadores presentes na Tabela 1. Os indicadores 

ambientais foram os mesmo definidos por Araújo (2016), visto que um os objectivos deste 

trabalho era incluir a fase de viticultura do ciclo de vida. Em relação aos indicadores culturais 

e sociais foram tomados em conta as questões particulares ligadas ao sector de atividade no 

qual a Sogrape opera, como por exemplo questões ligadas à certificação dos seus produtos, e 

obrigações regulamentares, como por exemplo o investimento em formação. Para a seleção 

dos indicadores sociais, económicos e culturais as diretrizes do Global Reporting Initiative, 

GRI, foram também consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação da Sustentabilidade de um Vinho Português: Viticultura, Aspetos Económicos, Sociais e Culturais 

 

Descrição Técnica 25 

Tabela 1 – Indicadores de sustentabilidade utilizados. 

Ambientais Económicos Sociais Culturais 

Pegada de 

Carbono 
Resultados Operacionais Atividades de Formação 

Medidas de 

Proteção 

Patrimonial 

Pegada Hídrica 
Remuneração mão-de-

obra 

Percentagem de mão-de-

obra de origem local 

Denominação de 

Origem Protegida 

Consumo de 

Energia 
Custo de atividades 

Segurança e Saúde no 

Trabalho 
- 

Intensidade de 

Material 
Custos de materiais - - 

Resíduos Sólidos - - - 

Águas Residuais - - - 

 

Para efetuar a análise de cada indicador foram usados três anos, nomeadamente, 2010, 2011 

e 2012, para reduzir a variabilidade anual resultado sobretudo da variabilidade climática. Foi 

também definida uma unidade funcional (UF) de 0,75 l visto que esta é a unidade mais 

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

pelo sector do vinho. Outro fator que levou à escolha de uma UF foi a norma ISO 14040, que 

tem normas que exigem a definição de uma unidade funcional, por forma a permitir efetuar 

comparações com outros produtos vitivinícolas.  

 

3.1.1 Indicadores Ambientais 

 

Por forma a avaliar a componente ambiental envolvida no processo de produção de vinho, 

tendo como foco principal a viticultura, foram selecionados os indicadores presentes na 

Tabela 1, ou seja, pegada de carbono, pegada hídrica, consumo de energia, intensidade de 

material, resíduos sólidos, águas residuais. 

A pegada de carbono é avaliada através da soma das emissões e das remoções de gases de 

efeito de estufa de um sistema, e é expressa em quilogramas de CO2 equivalentes (ISO, 2014). 

Este indicador é muito importante atualmente em muitos sectores agroalimentares, muito 

devido às alterações climáticas que têm aumentado de forma abrupta, o que leva à procura 

de técnicas de produção de produtos mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. A pegada 
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de carbono está também relacionada com o uso de energia representando também outros 

impactes ambientais subjacentes (Rugani, et al., 2013). A contribuição do sector vitivinícola 

para a pegada de carbono global anual pode ser estimada em 0,3 % (Rugani, et al., 2013). 

Neste trabalho vai ser calculada a pegada de carbono para o vinho de “terroir” avaliado por 

Araújo (2016) mas apenas na fase de viticultura, sendo depois incluídos os resultados às duas 

fases do ciclo de vida  já analisadas. Na viticultura, a pegada de carbono vai ter em conta os 

efeitos da aplicação de fito fármacos, em particular fertilizantes, das práticas agrícolas, e da 

absorção de carbono pelas plantas durante o seu crescimento. Após o cálculo da pegada de 

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

Outro indicador a avaliar nesta dissertação é a pegada hídrica, que consiste no volume de 

água consumido na produção de um produto ou serviço. A pegada hídrica quantifica os 

potenciais impactes ambientais relacionados com a água (Herath, et al., 2013). Para o cálculo 

deste indicador tem que se ter em conta a quantidade de água utilizada na viticultura. 

Relativamente ao consumo de energia, para este indicador serão considerados os consumos de 

eletricidade e de combustível que dizem respeito à viticultura. 

No indicador intensidade de material vão ser quantificados os materiais utilizados na fase 

agrícola, nomeadamente materiais da vinha, fertilizantes e fito fármacos. 

Quanto aos resíduos sólidos, serão avaliados os que foram produzidos na fase da viticultura.  

Em trabalho anterior (Araújo, 2016) foram avaliadas as águas residuais, mas relativamente à 

fase de viticultura, fase avaliada nesta dissertação, este indicador não será avaliado por falta 

de dados primários por parte da empresa. 

 

3.1.2 Indicadores Económicos 

 

Para indicadores económicos foram selecionados apenas quatro, nomeadamente, resultados 

operacionais, remuneração de mão-de-obra, custos de atividades de manutenção e custos de 

materiais. 

Os resultados operacionais apenas foram obtidos para a fase agrícola do trabalho, indicador 

este que engloba custos diretos de produção, custos da vindima, custos da estrutura e 

amortizações. Para além destes, engloba ainda os proveitos, como subsídio à exploração e 

venda das uvas.  

Todos os restantes indicadores económicos foram avaliados tendo em conta as três fases do 

ciclo de produção de vinho, ou seja, viticultura, vinificação e engarrafamento. 
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A remuneração de mão-de-obra é um indicador importante para a empresa, visto que permite 

ter uma melhor noção dos gastos que tem ao longo dos anos. O mesmo acontece com os 

custos dos produtos e custos de atividades, sendo que este último diz respeito aos custos de 

manutenção dos equipamentos utilizados. 

 

3.1.3 Indicadores Sociais 

 

Nesta classe de indicadores foram incluídos três indicadores, nomeadamente, atividades de 

formação, percentagem de mão-de-obra local e segurança e saúde no trabalho. 

Atualmente verifica-se uma grande preocupação com a formação dos trabalhadores, e a 

Sogrape Vinhos S.A. é exemplo disso, visto que tem vindo a investir ao longo dos anos na 

formação dos seus trabalhadores. Assim, o indicador de atividades de formação foi 

considerado como um indicador importante nesta dissertação, visto que demonstra a 

preocupação pela empresa em ter trabalhadores bem formados e capazes de cumprir com os 

requisitos para a produção de vinho de qualidade, imagem de marca desta empresa. O mesmo 

se aplica aos investimentos por parte da empresa em segurança e saúde no trabalho, visto 

que é um indicador que demonstra a preocupação por parte da empresa neste sector. 

Quanto à percentagem de mão-de-obra local, este indicador, tal como o nome indica,  

permite avaliar a quantidade de trabalhadores da empresa que habitam na região em estudo, 

demonstrando o interesse da empresa em promover a região. 

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

melhores condições no trabalho e em empregar pessoas a nível local, promovendo assim a 

área de produção do vinho de “terroir” em estudo. 

 

3.1.4 Indicadores Culturais 

 

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

últimos anos por se considerar que é um indicador que funciona como base para todos os 

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

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

indicador de peso para a avaliação de sustentabilidade. 
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Assim foram selecionados dois indicadores culturais, nomeadamente, medidas de proteção 

patrimonial e denominação de origem protegida. 

No que diz respeito às medidas de proteção patrimonial, foi feita uma análise apenas para a 

fase da viticultura nos três anos de referência, considerando a unidade funcional selecionada 

em todo o trabalho, 0,75 l. É um indicador importante porque demonstra a preocupação da 

empresa pela proteção do que é considerado património protegido no nosso país, assim como 

a preocupação pelo ambiente e aspeto visual das quintas que a empresa possui. 

O conceito Denominação de Origem, DO, é atribuído a vinhos que, pelas suas características, 

estão intimamente associados a uma determinada região: têm origem e produção nessa região 

e possuem qualidade ou características inerentes ao meio geográfico. Para poderem adquirir 

esta designação, os vinhos são submetidos a um elevado controlo em todas as etapas da sua 

confecção. As entidades certificadoras examinam os processos de elaboração e produção do 

vinho, de modo a preservar a qualidade e as suas características únicas (Infovini, 2016). 

A Denominação de Origem Protegida (DOP), é uma designação comunitária adoptada para 

designar os vinhos com Denominação de Origem e que os integra num registo comunitário 

único e lhes confere proteção de acordo com a regulamentação (Infovini, 2016). Este registo 

acarreta custos para a empresa, mas que conferem maior prestígio e um certificado de 

qualidade aos vinhos que são detentores desta designação, como é o caso do vinho estudado 

nesta dissertação. 

 

3.2 Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade 

 

A avaliação da sustentabilidade foi realizada para o mesmo vinho de “terroir” estudado por 

Araújo (2016). Este vinho de “terroir” é tinto, vinificado exclusivamente a partir de uvas 

produzidas numa quinta da Sogrape Vinhos S.A. e totalmente vinificado na adega dessa 

quinta, ficando um ano em estágio em barricas, sendo posteriormente engarrafado em Vila 

Nova de Gaia e ficando mais um ano a estagiar em garrafa antes da distribuição (Araújo, 

2016). 

Para efeitos de comparação com o trabalho anterior (Araújo, 2016), nesta dissertação foram 

também considerados os anos de referência de 2010, 2011 e 2012 para a viticultura.  

De modo a calcular os indicadores ambientais selecionados, foram utilizados vários dados 

provenientes da empresa e da literatura, dados esses que se encontram descritos na Tabela 2. 



Avaliação da Sustentabilidade de um Vinho Português: Viticultura, Aspetos Económicos, Sociais e Culturais 

 

Descrição Técnica 29 

Nesta dissertação, o cálculo de todos os indicadores ambientais foi feito apenas considerando 

a fase da viticultura. 

 

Tabela 2 – Dados utilizados no cálculo dos indicadores ambientais e fonte dos mesmos apenas 

para a fase da viticultura. 

Pegada de Carbono 

CO2 associado ao consumo de 

eletricidade 
Dados fornecidos pela empresa 

CO2 associado ao consumo combustível 

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

CO2 associado aos fertilizantes Simapro V7.3/EcoInvent V2.0   

CO2 associado aos inseticidas Simapro V7.3/EcoInvent V2.0   

CO2 associado ao carbono absorvido Simapro V7.3/EcoInvent V2.0   

CO2 associado aos materiais viticultura Simapro V7.3   

Pegada Hídrica 

Consumo de água Dados fornecidos pela empresa 

Consumo de energia 

Consumo de eletricidade Dados fornecidos pela empresa 

Consumo de combustível Dados fornecidos pela empresa 

Intensidade Material 

Materiais utilizados na vinha Dados fornecidos pela empresa 

Fito fármacos  Dados fornecidos pela empresa 

Fertilizantes  Dados fornecidos pela empresa 

Resíduos Sólidos 

Resíduos S ólidos Produzidos Dados fornecidos pela empresa 

 

Como indicado na Tabela 2, alguns dados utilizados para calcular os indicadores ambientais 

foram cedidos pela empresa, sendo considerados como dados primários. Os dados secundários 

utilizados foram obtidos através de bases de dados de inventário de dados EcoInvent versão 
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2.0. Os valores dos valores de emissão de carbono para o cálculo da pegada de carbono para a 

viticultura foram obtidos utilizando a metodologia CML200 e usando o Software de Análise de 

Ciclo de Vida Simapro V7.3  para fazer os cálculos e de estudos encontrados na literatura. 

Considerou-se o conjunto de dados que melhor se aproximasse do que é utilizado na prática, 

para a realidade europeia. O software SimpaPro é o mais utilizado para análise de ciclo de 

vida, e o seu uso confere credibilidade aos resultados obtidos. 

Dos indicadores ambientais, apenas para a pegada de carbono foi necessário recorrer aos 

dados cedidos pela empresa e a dados secundários. Os restantes indicadores, económicos, 

sociais e culturais, foram calculados recorrendo apenas aos dados primários fornecidos pela 

empresa. 

Para calcular a pegada de carbono têm que ser consideradas as emissões de dióxido de 

carbono referentes a vários fatores, nomeadamente, consumo de eletricidade, consumo de 

combustível, materiais utilizados na vinha, aplicação, transporte e produção dos fertilizantes, 

transporte e produção dos fito fármacos e as práticas agrícolas. Outro fator a considerar para 

o cálculo das emissões de carbono é a quantidade de carbono que é absorvida pela planta, 

que é um valor a descontar na fórmula de cálculo da pegada de carbono por ser um valor 

negativo. 

Relativamente aos restantes indicadores selecionados, económicos, sociais e culturais, foram 

utilizados apenas dados primários, ou seja, dados fornecidos pela empresa. Para estas três 

classes de indicadores, a avaliação foi feita considerando a UF selecionada e todas as fases do 

ciclo de vida, isto é, viticultura, vinificação e engarrafamento. 
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4 Resultados e Discussão 

Neste capítulo serão apresentados obtidos para cada indicador estudado, sendo feita também 

uma discussão desses mesmos resultados.  

4.1 Indicadores Ambientais 

 

Relativamente aos indicadores ambientais, os resultados obtidos para cada um dos 

indicadores avaliados estão presentes na Tabela 3, todos para os anos de referência 2010, 

2011 e 2012 e todos alocados à unidade funcional selecionada, ou seja, 0,75 l. Todos os 

fatores de emissão foram obtidos assumindo que as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) 

foram usadas nos vários processos produtivos. 

 

Tabela 3 – Valores obtidos para os indicadores ambientais para a viticultura. 

Indicadores Ambientais Vinho de “Terroir” 

Pegada de Carbono 4,18 kg CO2 eq./ 0,75 l 

Pegada Hídrica 17,44 l/ 0,75 l 

Consumo de Energia 2,37 MJ/ 0,75 l 

Intensidade de Material 0,026 kg/ 0,75 l 

Resíduos Sólidos 0,0052 kg/ 0,75 l 

 

Para a pegada de carbono, foram considerados as emissões de carbono emitidas por vários 

componentes discriminados na Tabela 4, nomeadamente, eletricidade, combustíveis, 

fertilizantes,  fito fármacos, materiais utilizados na vinha, práticas agrícolas e o carbono 

emitido pelas plantas, sendo que este último conta como um fator negativo no somatório 

total.  

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

combustíveis, diesel e gasolina, foram usados os fatores de emissão de carbono 0,0741 kg CO2 

eq./ MJ e 0,0693 kg CO2 eq./ MJ, respetivamente, sendo feitas as devidas conversões por 

forma a somar todos as parcelas com a mesma unidade de grandeza.  

Para os fertilizantes foram considerados três fatores de emissão de carbono, um para o 

transporte dos mesmos até à vinha, outro para a produção e outro para a sua aplicação. Para 
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o transporte considerou-se um fator de emissão de carbono de 0,133 kg CO2 eq./ tkm, tendo-

se estimado uma distância de 200 km até à mesma. Para a produção usou-se um fator de 

emissão 1 kg CO2 eq./ kg de fertilizante. Por fim, para a aplicação de fertilizantes, recorreu-

se ao uso do International Wine Carbon Calculator V1.3., IWCC, para saber quais os valores 

dos fatores de emissão a considerar. O cálculo destas emissões é função da quantidade de 

azoto, N, que é usado na fertilização, e é calculado em função desse valor, isto é, 0,000049 

toneladas de CO2 eq. por kg de fertilizante e por % de N no fertilizante, onde se considerou 

uma percentagem de 12 % de N em todos os fertilizantes visto ser o mais utilizado na 

literatura. Efetuadas as devidas conversões, foi possível somar os fatores de emissão 

associados ao transporte, à produção dos fertilizantes e à aplicação dos mesmos obtendo-se 

para os três anos em estudo um valor médio de 0,0020 kg CO2 eq./ 0,75 l para fertilizantes, 

valor este alocado à fase de viticultura do vinho em estudo. 

No caso dos fito fármacos, o fator de emissão de carbono foi obtido para o seu transporte, tal 

como nos fertilizantes adquirindo o mesmo valor que estes, e para a sua produção, onde o 

valor estimado foi de 10,1 kg CO2 eq./ kg de fito fármaco usado. Este último foi aplicado a 

todos os fito fármacos, por falta de dados na literatura para cada um em específico. Ao 

contrário de todos os termos anteriores, o carbono absorvido e incorporado na planta durante 

o seu crescimento representa um termo negativo de emissões, nomeadamente, -0,50 

toneladas de CO2 eq. por hectare, valor este estimado através do uso do International Wine 

Carbon Calculator V1.3., IWCC.  

Para os materiais utilizados na vinha foram considerados os fatores de emissão de 74,7 kg CO2 

eq./m3 e 1,8 kg CO2 eq./kg aço, fatores estes que variaram consoante o tipo de material em 

estudo. 

Foi considerado ainda outro valor relacionado com as emissões de carbono pelas práticas 

agrícolas, em particular as ligadas à preparação do terreno e envolvendo remeximento das 

terras, correspondente a 13,209 toneladas de CO2 equivalente por hectare de área cultivada, 

tendo sido considerado neste estudo com uma vinha de cerca de 156 ha, valor obtido também 

do International Wine Carbon Calculator V1.3., IWCC. 

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

carbono da fase da viticultura do vinho de “terroir”, foram obtidos os valores presentes na 

Tabela 4, tendo em conta os fatores de emissão referidos anteriormente. 
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Tabela 4 – Emissões de Carbono de cada componente da pegada de carbono para viticultura. 

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

Eletricidade 0,0109 

Combustível 0,169 

Fertilizantes 0,0020 

Fito fármacos 0,0083 

Carbono Sequestrado pelas plantas -0,1544 

Materiais Vinha 0,0671 

Práticas Agrícolas 4,078 

Total 4,181 

 

Com os valores da Tabela 4, foi possível obter o gráfico da Figura 18, onde se pode avaliar 

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

 

  

Figura 18 – Pegada de carbono na viticultura do vinho de “terroir”. 

 

Pela análise do gráfico da Figura 18, facilmente se verifica que as emissões de carbono pelas 

práticas agrícolas, nomeadamente resultantes do remeximento/lavoura da terra, são as que 

ocupam maior percentagem, logo contribuem em maior quantidade para a pegada de 

carbono. Este valor tão elevado pode ser justificado pela pesquisa efetuada na literatura, ou 

seja, não existe muita informação sobre o tipo de terreno em que se aplica o fator de emissão 
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em causa, podendo ser muito diferente do terreno da quinta em estudo e do clima presente 

na mesma. Para além disso, considerou-se toda a área de cultivo da quinta, o que contribuiu 

para a obtenção de um valor de emissão de carbono tão elevado. 

Somados todos os valores referentes a cada parcela descrita anteriormente, obteve-se um 

valor de 4,182 kg CO2 eq./ 0,75 l para a pegada de carbono para a fase de viticultura, 

correspondente a 77 % da pegada de carbono total de todo o ciclo de vida, Figura 19. 

 

Figura 19 – Percentagem relativa da pegada de carbono nas 3 fases do ciclo de vida: 

viticultura, vinificação e engarrafamento. 

 

Como seria de esperar a fase da viticultura pela análise da literatura, nomeadamente, Neto 

et al. (2013), é a que ocupa a maior percentagem na contribuição para a pegada de carbono 

em todo o processo de produção do vinho em causa, sendo que a vinificação é a fase com 

menor contribuição. 

Na pegada hídrica, o valor obtido foi de 17,44 l/0,75 l, valor este bastante elevado, bem mais 

elevado que na vinificação e que no engarrafamento, mas que é aceitável tendo em conta 

que grande parte da água presente no mundo é consumida pela agricultura, cerca de 70 %. 

Em todo o ciclo de vida, na fase de viticultura é onde se consome mais água, cerca de 92 % 

comparativamente às fases de vinificação e engarrafamento. 

Para o consumo de energia, Figura 20, foram considerados os litros consumidos de 

combustível e eletricidade consumida. Após pesquisa na literatura, foram utilizados fatores 

de conversão para os combustíveis diesel e gasolina, nomeadamente, 43,3 MJ/ L e 44,8 MJ/ L, 

respetivamente. Efetuados os cálculos foram obtidos os valores associados ao uso da 

eletricidade e de combustível, 0,089 MJ/ 0,75 l e 2,29 MJ/ 0,75 l, respetivamente.  
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Figura 20 – Percentagem relativa de consumo de energia nas 3 fases do ciclo de vida: 

viticultura, vinificação e engarrafamento. 

 

Como se pode verificar pela Figura 20, onde se faz uma avaliação tendo em conta todas as 

fases do ciclo de vida do vinho, a maior contribuição para o consumo de energia é o 

combustível, ocupando cerca de 92 % do consumo de energia, e a fase de vinificação é a que 

mais contribui para as emissões de energia, contando com 62 %, onde a viticultura apenas 

ocupa 35 % do valor total.  

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

referentes a cada fase do ciclo de vida, sendo que para a viticultura foram considerados os 

materiais utilizados na vinha, os fertilizantes e os fito fármacos, estando o impacto de cada 

um representado no gráfico da Figura 21.  

 

Figura 21 – Materiais utilizados na viticultura nos anos de referência. 

 

Efetuados os cálculos necessários para a intensidade material foi possível obter o valor de 

0,026 kg/ 0,75 l e foi feita ainda uma comparação em termos de percentagem do impacto de 

cada fase do ciclo de vida neste indicador ambiental, Figura 22.  
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Figura 22  - Percentagem relativa da intensidade de material gerada nas 3 fases do ciclo de 

vida: viticultura, vinificação e engarrafamento 

 

Analisando a Figura 22, verifica-se que a fase do ciclo de vida que mais contribui para a 

intensidade de material é o engarrafamento, 84 %, justificada pela produção de garrafas e 

todos os materiais de rotulagem e embalagem, seguida da vinificação com uma contribuição 

de 12 % devido ao uso de produtos enológicos, óleos e lubrificantes e produtos de 

higienização. A viticultura é a etapa com menos contribuição para o indicador intensidade de 

material, com 4 %.  

Relativamente aos resíduos sólidos, Figura 23, nos anos de referência e na fase de viticultura, 

os resíduos foram os considerados como “embalagens contendo ou contaminadas por resíduos 

de substâncias perigosas” e em três anos os resíduos foram 177 kg, em média. Assim foi 

possível obter o  valor de 0,0052 kg/ 0,75 l para resíduos sólidos. 

 

Figura 23 - Percentagem relativa dos resíduos sólidos gerados nas 3 fases do ciclo de vida: 

viticultura, vinificação e engarrafamento 
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Pela análise da Figura 23, conclui-se que a vinificação é a fase que mais contribui para este 

indicador, sendo que a viticultura é a que menos contribui, visto que apenas têm como 

resíduos sólidos algumas embalagens contaminadas. 

 

4.2 Indicadores Económicos 

 

Para os indicadores económicos, tal como para os sociais e para os culturais, a análise foi 

feita para todas as fases do ciclo de vida, ou seja, viticultura, vinificação e engarrafamento, 

excepto no indicador resultados operacionais onde apenas se fez a análise para a etapa da 

viticultura. Todas as fases foram alocadas à UF de 0,75 l e as fases viticultura e vinificação 

foram estudadas para os anos de referencia 2010, 2011 e 2012, sendo o engarrafamento 

estudado para os anos 2012, 2013 e 2014, visto que o vinho fica 2 anos em estágio antes de 

ser engarrafado. 

Os resultados operacionais, Figura 24, apenas foram obtidos para a fase de viticultura, 

indicador que engloba custos diretos de produção, custos da vindima, custos da estrutura e 

amortizações. Para além disto, engloba ainda os proveitos, como subsídio à exploração e 

venda das uvas.  

 

 

 

Figura 24 – Resultados Operacionais referentes à fase da viticultura 

 

Analisando o gráfico da Figura 24, verifica-se que os valores são todos negativos, o que se 

justifica pelo facto de estes valores serem referentes apenas à viticultura, ou seja, antes da 
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produção final do vinho e da venda do mesmo. Em 2011, os resultados operacionais foram 

mais negativos devido à elevada produção de uva que iria originar maiores quantidades de 

vinho neste mesmo ano. Os valores representados estão sob a forma de euros sob a UF de 

0,75 l. 

Para os restantes indicadores económicos de sustentabilidade, a análise foi feita num único 

gráfico para todo o ciclo de vida de produção do vinho de “terroir”, onde se avaliam os 

indicadores em €/UF e para a média dos três anos de referência, Figura 25. 

 

  

Figura 25 –Indicadores Económicos avaliados para todo o ciclo de vida, em €/UF. 

 

Pela análise do gráfico da Figura 25, conclui-se que a empresa tem cumprido as normas de 

sustentabilidade no que diz respeito a este tipo de indicadores de sustentabilidade. 

Um indicador económico, e parcialmente também social, é a importância da empresa no 

contexto regional em que se insere. Este é claramente maior na região onde se encontram os 

vinhedos, que sofre atualmente de problemas resultado da interioridade, do envelhecimento 

da população, e da falta de oportunidades de trabalho para os mais jovens. A presença da 

Sogrape e da quinta onde se produz o vinho em estudo permite minimizar esses efeitos, tendo 

por isso efeito local positivo. No entanto não é possível quantificar este efeito por 

inexistência e informação detalhada.  
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4.3 Indicadores Sociais 

 

Para o cálculo das atividades de formação, estimou-se um custo do formador de 25 €/ hr, 

obtendo-se o gráfico da Figura 26, onde se avaliam os investimentos feitos em formação pela 

empresa aos funcionários, nos três anos de referência, em euros por unidade funcional. Na 

Figura 26 está também representado o indicador segurança e saúde no trabalho, também em 

€/UF e para todo o ciclo de vida de produção do vinho de “terroir”. 

 

  

Figura 26 – Indicadores Sociais avaliados para todo o ciclo de vida, em €/UF. 

 

Analisando o gráfico da Figura 26, conclui-se que a empresa tem vindo a demonstrar 

preocupação pela formação dos seus trabalhadores e pela segurança e saúde no trabalho. 

O último indicador social avaliado neste trabalho foi a percentagem de mão-de-obra local, 

Figura 27 que descreve a preocupação pela empresa em promover a região onde a quinta em 

estudo está inserida. 
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Figura 27 – Percentagem de mão-de-obra local 

 

Analisando a Figura 27, conclui-se que a mão-de-obra local toma conta de mais de 50 % dos 

funcionários empregues nesta empresa, fator este que indica que a empresa tem vindo a 

promover a região, criando emprego aos cidadãos locais. 

 

4.4 Indicadores Culturais 

 

A última classe de indicadores avaliada neste trabalho engloba apenas dois indicadores, os 

custos de medidas de proteção patrimonial e os custos de denominação de origem, Figura 28. 

  

Figura 28 –Indicadores Culturais avaliados para todo o ciclo de vida, em €/UF. 
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Pela Figura 28, verifica-se que a empresa tem cumprido, ao longo dos anos de referência,  as 

medidas de proteção patrimonial ao longo dos anos, fazendo por exemplo, embelezamento da 

vinha, tornando-a agradável aos olhos de todos e promovendo a sua imagem no mundo. 

Relativamente aos custos de denominação de origem, o valor tem sido fixo ao longo dos anos, 

86,83€ por garrafa de vinho produzido. Ao estudar este indicador cultural, a conclusão que se 

pode retirar é que a empresa tem vindo a colocar no seu produto o selo de DO, o que indica a 

qualidade presente no vinho em estudo, visto que ao cumprir todos os requisitos cumpridos na 

lei, no que diz respeito não só, mas também, à qualidade do vinho de “terroir” em estudo, a 

empresa pode obter a denominação de origem Douro. 
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5 Conclusões 

Nesta dissertação realizou-se uma avaliação da sustentabilidade do processo de produção de 

um vinho de “terroir” em específico produzido na Sogrape Vinhos S.A., o mesmo estudado em 

trabalho anterior (Araújo, 2016), fazendo uma abordagem mais pormenorizada à fase de 

viticultura desse vinho. Com este estudo foi possível fechar o ciclo de vida de alguns 

indicadores comuns a ambos os trabalhos, nomeadamente, indicadores ambientais, para as 

fases de viticultura, vinificação e engarrafamento, ou seja, de uma perspetiva “cradle-to-

gate”, ficando a faltar uma avaliação das fases distribuição, consumo e reciclagem.  

Foi ainda efetuada uma análise às dimensões económicas, sociais e culturais de todas as fases 

que compõem o ciclo de vida, ou seja, viticultura, vinificação e engarrafamento. A fase de 

distribuição não foi avaliada nesta dissertação, pelo que a análise foi feita no sentido “cradle-

to-gate” e não “cradle-to-grave”.  

Para se proceder à avaliação da sustentabilidade deste vinho, seguiu-se o mesmo 

procedimento aplicado na dissertação anterior (Araújo, 2016), ou seja, a metodologia de ACV. 

Assim foram selecionados indicadores de sustentabilidade para as quatro dimensões em 

estudo, isto é, dimensões ambientais, económicas, sociais e culturais. Foram cedidos dados 

pela empresa, considerados assim como dados primários, e foram obtidos dados secundários 

através do recurso a bibliografia. Com estes dados foi possível calcular todos os indicadores 

selecionados, sendo os resultados dos mesmos avaliados de seguida por forma a entender qual 

das três fases do ciclo de vida que mais contribuiu para cada indicador. No entanto, alguns 

indicadores apenas foram possíveis de avaliar considerando como UF a empresa, 

nomeadamente, remuneração de mão-de-obra, investimento em formação e investimento em 

segurança e saúde no trabalho. 

No indicador pegada de carbono, a fase com maior contribuição é a da viticultura, sendo a 

vinificação a fase com menor contribuição. Concluiu-se ainda após efetuado o estudo, que as 

práticas agrícolas contribuem em maior quantidade para esta pegada, havendo uma 

diminuição desta pegada através do sequestro do carbono feito pelas plantas. O valor 

correspondente às práticas agrícolas é bastante elevado, comparando com as restantes 

componentes que constituem este indicador mas tal pode ser justificado pelo tipo de pesquisa 

efetuada da literatura visto que os factores de emissão encontrados podem ser referentes a 

um tipo de solo e de clima distintos dos da quinta em estudo. No entanto, por falta de mais 

dados na literatura, considerou-se o valor utilizado para obtenção desta componente da 

pegada de carbono. 
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No pegada hídrica, a viticultura possui um elevado valor, visto que os valores primários, ou 

seja, dados fornecidos pela empresa, já consideram as componentes de irrigação e da chuva.  

Relativamente ao consumo de energia, a vinificação é a fase do ciclo de vida que mais 

contribui para este indicador, visto que é necessário consumir mais energia para produção de 

vinho do que em qualquer outra fase. Ainda neste indicador, na viticultura, o consumo de 

combustível é aquele que tem mais influência nos resultados finais. 

No indicador intensidade de material, a fase que mais contribui é o engarrafamento, seguido 

da vinificação. 

Quanto aos resíduos sólidos, a fase da vinificação é a que mais contribui para este indicador, 

seguida da fase de engarrafamento. A viticultura é a fase onde se gera menor quantidade de 

resíduos sólidos. 

Relativamente aos indicadores económicos, os resultados operacionais também foram obtidos 

apenas para a fase da viticultura, foco desta dissertação, verificando-se em 2011 um maior 

valor de resultados operacionais, justificado pelo elevado volume de vinho produzido nesse 

mesmo ano. 

A remuneração média de mão-de-obra anual, o custo de atividades de manutenção de 

equipamentose o custo de materiais foram calculados considerando a UF e a média dos três 

anos de referência para todo o ciclo de vida de produção do vinho em estudo.  

Assim como nos indicadores económicos, os indicadores sociais foram avaliados para a média 

dos anos de referência, para todo o ciclo de vida de produção do vinho e em euros por 

unidade funcional. Concluiu-se que a empresa tem vindo a demonstrar ao longo dos anos de 

referência um maior interesse com a formação e com a segurança e saúde dos trabalhadores 

que emprega. Deste modo permite a si mesma criar produtos com a melhor qualidade 

possível. 

Finalmente, os indicadores culturais, custos de medidas de proteção patrimonial e custos de 

denominação, servem para avaliar a empresa no que toca ao seu interesse em promover a 

região em que está inserida a quinta em estudo. Ambos os indicadores foram avaliados tendo 

em conta a unidade euro por UF e considerando todo o ciclo de vida de produção do vinho. 

Analisando o indicador dos custos de medidas de proteção patrimonial, conclui-se que a 

empresa tem vindo a demonstrar cada vez mais importância em manter o que é protegido a 

nível patrimonial.  

Relativamente aos custos de denominação de origem, este indicador revela a excelência e 

qualidade do vinho em questão produzido pela empresa ao longo dos anos, visto que cumpre 

todos os requisitos para possuir a denominação de origem Douro. 
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A realização desta dissertação, complementada com a anterior (Araújo, 2016), permitiu à 

empresa aferir a sustentabilidade do vinho de “terroir” avaliado, podendo assim, todo o 

trabalho realizado para este vinho, ser aplicado para outros produtos da empresa. 

 

5.1 Objectivos Realizados 

Esta dissertação teve como objetivo efetuar a avaliação da sustentabilidade do processo de 

produção de um vinho de “terroir” em específico produzido na Sogrape Vinhos S.A., o mesmo 

estudado na dissertação anterior a esta (Araújo, 2016), fazendo uma abordagem mais 

pormenorizada à fase de viticultura desse vinho. Efetuados os cálculos, outro objetivo 

consistiu em fechar o ciclo de vida de alguns indicadores calculados para as fases de 

vinificação e engarrafamento (Araújo, 2016), nomeadamente, indicadores ambientais. Para 

cumprir estes objetivos teve que se recorrer à recolha de dados primários, cedidos pela 

empresa, e a dados secundários obtidos através da análise da literatura. 

Outro objetivo consistiu na avaliação da sustentabilidade de todas as fases do ciclo de vida do 

processo de produção do vinho “terroir” através do recurso a indicadores económicos, sociais 

e culturais. 

Todos os objetivos propostos na realização desta dissertação foram cumpridos. 

5.2 Limitações e Trabalho Futuro 

Ao realizar esta dissertação foi necessário recolher dados de fatores de emissão associados 

aos indicadores em estudo, dados estes considerados secundários, tendo por isso sido 

necessário recorrer a bases de dados, nomeadamente SimaPro V7.3 e EcoInvent V2.0, visto 

que são os que são frequentemente utilizados neste tipo de análise, sendo que toda a 

informação recolhida através dos mesmo foi tida como fiável. 

Alguns valores necessários ao longo do trabalho não estavam disponíveis no software SimaPro 

com base de dados de ACV pelo que se recorreu a dados da literatura. 

Para trabalho futuro, seria interessante estudar a fase de distribuição do vinho em estudo, 

por forma a fechar o ciclo de vida deste vinho de uma forma “cradle to grave”. Outras 

possibilidades incluem o cálculo da pegada de carbono e/ou hídrica tomando em conta as 

normas já existentes, como por exemplo a PAS2050 e da GlobalWaterFootprint, ou mesmo 

desenvolver uma declaração ambiental de produto para o vinho de “terroir” analisado neste 

trabalho. 
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5.3 Apreciação Final 

Ao realizar esta dissertação foi possível lidar de uma forma mais próxima com a realidade 

empresarial, compreendendo de certa forma o funcionamento de uma empresa, 

principalmente uma empresa do sector vitivinícola.  

Uma vez que a sustentabilidade é um tema que tem vindo a ganhar uma grande importância 

ao longo dos últimos anos, mostrando uma maior preocupação por parte dos produtores, este 

trabalho permitiu-me adquirir mais conhecimento relativamente ao tema, despertando o 

interesse para este tema em vários aspetos do dia-a-dia que me rodeiam. 
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