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INTRODUÇÃO 
Em proporção à sua importância económica e social, o setor do vinho tem um impacto ambiental limitado; 
no entanto, entre todos os setores agrícolas, o setor do vinho é o mais empenhado no tema da 
sustentabilidade. 
Foram desenvolvidos e utilizados diferentes métodos para avaliar a pegada de carbono na produção de 
vinho1,2 com o intuito de avaliar o seu papel nas alterações climáticas. À escala mundial, a produção de vinho 
é responsável por cerca de 0,3% das emissões anuais globais de gases com efeito de estufa, produzidas por 
atividades de origem antropogénica3; o que corresponde aproximadamente a 2% da contribuição do sector 
agrícola, que se estima em 14% do total4. Do mesmo modo, a pegada hídrica da produção de vinho foi 
avaliada em diferentes situações, tendo-se verificado que o consumo de água potável oscila entre 0,5 e 20 
litros por litro de vinho5. 
No entanto, atualmente existe pouca informação disponível sobre o impacto ambiental global dos vários 
inputs (recursos e consumíveis) utilizados ao longo de todo o processo de cultivo da vinha e da produção do 
vinho. 
O projeto europeu ECO-PROWINE visa quantificar os consumíveis efetivamente utilizados nas empresas 
vitivinícolas europeias, e avaliar o impacto ambiental global de cada consumível, por meio de indicadores 
capazes de estimar o seu impacto nos recursos de ar, água e solo. 
 
RECOLHA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA DE EMPRESAS EUROPEIAS 
A primeira fase do estudo envolveu a recolha de dados, à escala real, da utilização de inputs em empresas 
vitivinícolas europeias. 
Foi constituído um grupo piloto de adegas, 
mediante o envio de um convite via e-mail, a 
uma grande base de dados de grupos de 
interesse do setor vitivinícola, a participar no 
projeto. Oitenta e nove adegas completaram 
um questionário com quantidades e custos 
relativos a diversos consumíveis e recursos 
utilizados no processo, durante um ano. A 
lista de consumíveis e recursos considerados 
nos questionários incluía: combustíveis, 
fertilizantes e pesticidas utilizados na vinha, 
aditivos e coadjuvantes utilizados na 
elaboração do vinho, água e energia elétrica 
consumida na adega e material de 
embalagem. As adegas participantes 
responderam às questões colocadas através 
da análise das suas contas internas, faturas, 
recibos, notas de encomenda, etc., emitidas 
no período considerado.  
Outras perguntas como a dimensão da adega, 
tipo de produção e técnicas de vinificação do vinho, ajudaram a compreender melhor a origem dos dados e 
a relacionar os valores com a unidade funcional utilizada no estudo, ou seja, litro de vinho produzido. Os 
dados foram validados e modificados quando necessário, recorrendo a diferentes entrevistas. 
 

Figura 1 – Distribuição da amostra de 89 adegas nos diferentes 
países produtores de vinho da UE. 
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As adegas piloto que forneceram os dados utilizados neste estudo estão localizadas em diferentes países 
europeus (Figura 1). As adegas espanholas e italianas são as mais numerosas (cada país representa 25% do 
total da amostra), seguidas pela Áustria, Grécia e Portugal (mais de 10%). França, Alemanha, Bulgária e Suíça 
também estão representadas na amostra. 
O grupo de adegas piloto inclui empresas familiares, sociedades comerciais e associações cooperativas, com 
superfícies de vinha de dimensão variável (26% da amostra com menos de 5 hectares, 32% de 6 a 20 hectares, 
19% entre 21 a 50 hectares, 16% de 51 a 100 hectares), e produzindo um número equivalente a garrafas de 
750mL que varia de 30 mil por ano, ou menos (41%), entre 30 e 300 mil (33%) e acima das 300 mil (26%). 
Aproximadamente 5% da amostra é representada pelos extremos: mais de 3 milhões de garrafas e menos de 
3000 garrafas. Em geral, a amostra estabelece uma boa representatividade da estrutura variável dos 
produtores de vinho da Europa. 
 
QUANTIFICAÇÃO DOS INPUTS UTILIZADOS PELAS ADEGAS 
Os dados recolhidos nas adegas foram tratados com o objetivo de os expressar em unidades por litro de 
vinho. 
No caso dos inputs utilizados na vinha, as quantidades declaradas foram divididas pelo volume de vinho 
produzido a partir das uvas de produção própria. No caso dos inputs utilizados na elaboração do vinho, 
incluindo o consumo de eletricidade e água potável, o cálculo da incidência por litro foi estabelecido 
utilizando o volume total de vinho produzido na adega, tendo também em conta a aquisição de uvas e vinho 
a granel. Para os materiais de embalagem, as quantidades foram divididas pelo volume de vinho engarrafado 
em vidro, excluindo os produtos vendidos a granel ou com um tipo de embalagem alternativo. 
 
Os dados gerais da amostra de adegas 
europeias são apresentados na Tabela 1, 
onde são ilustradas as quantidades médias 
e o desvio padrão de cada item. Alguns 
consumíveis foram agrupados de forma a 
obter resultados com maior significância: 
caso dos fertilizantes inorgânicos (à base 
de azoto, potássio, fósforo e outros 
minerais), pesticidas (incluindo fungicidas, 
inseticidas e herbicidas), coadjuvantes 
(gelatina, albumina, caseína, etc.) e 
cápsulas de metal (independentemente da 
composição da liga). 
Os dados dos inputs mostram uma grande 
variabilidade, tanto entre si como entre 
adegas. 
Alguns inputs são utilizados, em média, em 
quantidades muito reduzidas por litro (por 
exemplo, dióxido de enxofre, leveduras, 
aditivos e coadjuvantes tecnológicos em 
geral), outros em quantidades muito 
superiores, como garrafas de vidro, caixas 
de cartão, enxofre para o tratamento da 
vinha e fertilizantes orgânicos. 
Além disso, os dados mostram uma 
variabilidade muito significativa entre 
adegas, com um desvio padrão em muitos casos acima da média. Isto pode ocorrer, em parte, devido à 
aquisição ocasional de consumíveis durante o ano considerado, como no caso dos fertilizantes inorgânicos e 
orgânicos, ou das barricas de madeira, que não são utilizados na mesma proporção todos os anos. No 
entanto, os grandes desvios padrão para o combustível, vidro, cartão, eletricidade, etc., sugerem que existe 

Por litro de vinho 

 Unidade Média Des.Pad. 

Combustível/Óleo mL 57,32 37,26 
Eletricidade KWh 0,35 0,27 

Água (potável) L 5,20 4,24 

Fertilizantes inorgânicos g 9,80 20,78 

Fertilizantes orgânicos g 16,60 32,24 

Pesticidas totais g 3,07 7,33 
Cobre g 1,07 1,43 

Enxofre g 10,93 15,41 

Anidrido sulfuroso g 0,12 0,60 

Leveduras g 0,10 0,23 

Sais de amónio g 0,17 0,23 
Coadjuvantes g 0,19 0,41 

Bentonite g 0,53 0,63 

Barricas de madeira cm3 7,50 22,50 

Detergentes g 0,91 0,45 

Garrafas de vidro g 650,00 188,70 
Rolhas de plástico g 1,16 2,39 

Rolhas de cortiça g 3,89 3,38 

Cápsulas de plástico g 0,72 1,80 

Capsulas de metal g 2,05 2,99 

Caixas de cartão g 50,70 28,01 

Resíduos de plástico (reciclado) g 3,58 4,39 

Tabela 1 – Quantificação de alguns inputs utilizados nas adegas na 
UE. Os dados são expressos em litro de vinho. 
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uma grande diferença nas práticas aplicadas, e portanto há uma grande margem para melhoria nos casos de 
maior consumo. 
 
INDICADORES AMBIENTAIS 
Um dos objetivos deste estudo foi avaliar o impacto relativo dos diferentes consumíveis da adega no meio 
ambiente (avaliação do inventário de ciclo de vida). Desta forma, as quantidades são multiplicadas por 
fatores resultantes da base de dados internacional5 (etapa de caracterização), com o objetivo de obter 
indicadores relacionados com as diferentes categorias de impacto ambiental, que são enumeradas na Figura 
2 (indicadores mid-point correspondentes à metodologia de avaliação de impacto RECIPE). A divisão destes 
valores, na contribuição global da Europa para a categoria de impacto específico, permite a normalização de 
dados6. Os números assim obtidos foram primeiro agrupados em três indicadores dos recursos principais (ar, 
água, solo) e, em seguida, combinados num indicador global. O indicador combinado é obtido através de 
fatores de ponderação, derivados da experiência prévia de autores académicos, seguindo a lógica fuzzy.  
A aplicação deste algoritmo permite expressar a quantidade de um input, por exemplo litros de combustível 
utilizado num ano numa exploração, num valor de impacto ambiental global sem unidades, e portanto, 
combinável com outros índices obtidos para diferentes substâncias da mesma adega. Desta forma, podemos 
comparar o peso dos diferentes inputs de uma adega, e avaliar o impacto ambiental global de uma adega em 
comparação com o índice de referência emitido na base de dados europeia, constituída através do 
questionário. 

 
 
 

PESO RELATIVO DOS DIFERENTES INPUTS NO IMPACTO AMBIENTAL 
Os indicadores dos recursos principais são calculados com base na média de utilização dos diferentes inputs 
na amostra europeia das adegas ilustradas na Figura 3. As taxas foram combinadas através de fatores de 
ponderação (0,65/0,2/0,15 respetivamente para ar/água/solo), conduzindo ao indicador ambiental global 
ilustrado na Figura 4. 
Os gráficos permitem a avaliação do peso relativo de cada consumível no impacto ambiental. 
 
 
 

 

Figura 2 - Esquema de cálculo do valor do indicador global para cada input. 
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Os gráficos mostram claramente que apenas um número limitado de inputs da produção de vinho podem ter 
um impacto significativo no meio ambiente: combustível, eletricidade, fertilizantes inorgânicos, pesticidas, 
cobre, garrafas de vidro, rolhas de cortiça, cápsulas metálicas e caixas de cartão. 
As barricas de madeira, se utilizadas na maior parte do vinho produzido na adega, podem apresentar impacto 
ambiental. No entanto, normalmente, este não incide de forma significativa no indicador global. Outros 
consumíveis, como a água potável, fertilizantes orgânicos, enxofre aplicado na vinha, todos os aditivos e 
coadjuvantes utilizados na vinificação, detergentes, cápsulas de plástico e metal e resíduos (o plástico 
separado para reciclagem é a fração mais importante) não são significativos em termos de impacto 
ambiental, mesmo quando utilizados nos limites máximos. 
Os fertilizantes inorgânicos, tendo em conta o valor médio da base de dados, não afetam de forma 
significativa o meio ambiental. De qualquer modo, a enorme variabilidade nas quantidades utilizadas nas 
vinhas da UE sugere que, em alguns casos, estes dados podem ser um consumível importante a ser 
considerado.  
As rolhas de cortiça não representam impacto no recurso ar (pegada de carbono muito baixa), embora o seu 
impacto no esgotamento dos recursos hídricos e na ecotoxicidade marinha, encontrado na literatura, seja 
bastante elevado. Consequentemente, o indicador global médio atinge valores significativos, devido também 
à grande difusão deste tipo de vedante na amostra das adegas consideradas, mais do que outros vedantes 
alternativos. 
A utilização de pesticidas é muito variável entre adegas produtoras. Em média, a sua utilização tem um 
impacto significativo no meio ambiente, quando comparado com o impacto do cobre, menos poluente mas 
utilizado em quantidades superiores. 
As fontes de energia, principalmente o combustível utilizado na vinha e a eletricidade na adega, têm um 
papel importante no impacto ambiental das adegas, especialmente nos indicadores relacionados com a água. 
Os inputs com maior impacto no meio ambiente são as garrafas de vidro e as embalagens de cartão. Para 
cada litro de vinho, em média, as empresas europeias usam 650 gramas de vidro: embora os fatores 
ambientais do vidro não se situem entre os mais elevados, as grandes quantidades utilizadas elevam o índice 
global a um nível muito superior.  

Figura 3- Contribuição relativa dos inputs das adegas 
nos indicadores de recursos para ar, água e solo. 

Figura 4-Contribuição relativa no indicador ambiental 
global dos consumíveis utilizados na produção de 
vinho. 
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Do mesmo modo, o peso da embalagem de cartão resulta em mais de 50 gramas por litro de vinho, na 
amostra de adegas analisada, e o forte impacto deste material, nos recursos hídricos, faz com que o indicador 
final se situe entre os mais elevados nas adegas.  
 
MEDIDAS MAIS FREQUENTES PARA MELHORAR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS EMPRESAS 
VITIVINÍCOLAS  
Redução do peso da garrafa de vidro 
A redução do peso médio das garrafas de vidro parece ser a forma estratégica mais eficaz para reduzir o 
impacto ambiental dos inputs na produção de vinho. 
Tecnicamente, esta estratégia é vista como uma tarefa relativamente simples, uma vez que no mercado já 
existem garrafas de vidro com peso limitado (por exemplo, garrafas tipo bordeaux ou bordalesa de 360 g em 
alternativa às tradicionais 410g), garantindo as mesmas características de resistência. Na realidade, o 
principal obstáculo a este tipo de melhoria advém do marketing, uma vez que se acredita que os 
consumidores, geralmente, tendem a correlacionar positivamente a qualidade do vinho, e portanto o seu 
valor potencial, com o peso da garrafa. Na realidade, a perceção do peso da garrafa pelo consumidor no 
momento da compra não é tão óbvia, e em alguns mercados, pelo contrário, o consumidor começa a exigir 
garrafas mais leves. Outro importante obstáculo é a estrutura produtiva das garrafas de vidro na Europa, que 
se caracteriza por um número limitado de indústrias de produção, e por uma variedade limitada de garrafas 
disponíveis para empresas localizadas em zonas rurais, situação que pode dificultar a alteração do tipo de 
garrafa, especialmente nas pequenas e médias empresas. 
 
Redução do peso das caixas de cartão 
As caixas de cartão com separadores para as garrafas de vidro têm um impacto significativo no meio 
ambiente. Na Europa existem empresas que utilizam menos de 10 gramas de cartão por garrafa de vinho. 
Contudo, existem outras que utilizam caixas com mais de 120 gramas de cartão por garrafa, muitas vezes 
impresso e plastificado. 
A resistência mecânica da caixa tem uma importância secundária, uma vez que a maior parte do peso das 
caixas empilhadas é suportado pelas próprias garrafas. Por este motivo, também neste caso a escolha do tipo 
e peso das caixas parece depender essencialmente de considerações estéticas e de marketing, embora nos 
principais canais de distribuição (grande distribuição e horeca) as embalagens de cartão não cheguem ao 
consumidor final e rapidamente se transformem em resíduos (lixo), na chegada ao ponto de venda final. 
 
Economia de energia 
Diversos estudos propõem diferentes estratégias úteis de forma a reduzir o uso de eletricidade nas empresas 
vitivinícolas. 
 A maior parte da energia consumida nas empresas está relacionada com o controlo de temperatura das uvas 
e do mosto durante a vindima, das fermentações do vinho durante o armazenamento, estabilização tartárica 
e no engarrafamento. Para economizar energia é possível adotar várias soluções tecnológicas já bem 
implementadas na prática: vindimar durante as horas mais frescas do dia; utilização da flotação, 
centrifugação ou outras técnicas de clarificação em substituição da decantação a frio; isolamento dos 
depósitos; adição de aditivos como alternativas para a estabilização tartárica por frio, etc. 
 
Diminuição do consumo de combustível na vinha 
O uso de combustível está diretamente relacionado com a distância percorrida por tratores e outros 
equipamentos utilizados no cultivo da vinha, como o número de tratamentos fitossanitários e intervenções 
na gestão da folhagem e do solo aplicadas em cada parcela (práticas culturais). São bem conhecidas as 
vantagens ambientais da adoção de estratégias, como o tratamento de linhas múltiplas, ações combinadas 
numa única viagem (por exemplo poda com pulverização de pesticidas), e a otimização de estratégias de 
defesa contra organismos patogénicos, através da adoção de Ferramentas de Apoio à Decisão (DSS). Por 
outro lado, uma melhor organização do sistema logístico, capaz de limitar tanto quanto possível as 
deslocações entre vinhas distantes da mesma propriedade, pode ter um impacto significativo no consumo 
de combustível, bem como no custo da mão-de-obra. 
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PLANIFICAÇÃO DE MELHORIAS NA ADEGA 
Uma vantagem importante do método de avaliação utilizado no projeto ECO-PROWINE é a capacidade de 
analisar a situação de uma adega individualmente e determinar em cada caso o eixo prioritário de melhoria. 
 
Em primeiro lugar, permite comparar o 
desempenho ambiental de diferentes 
adegas através do cálculo do indicador 
global. A Figura 5 mostra um exemplo 
do índice global obtido para as 21 
adegas piloto do projeto ECO-
PROWINE, localizadas em Itália. As 
barras de cor púrpura (roxo) indicam as 
adegas que efetuam internamente 
todo o processo de produção (cultivo 
da vinha, vinificação e 
engarrafamento), as barras de cor azul 
claro correspondem apenas a 
empresas com produção de uva ou 
venda de vinho a granel, utilizando 
assim menos inputs e obtendo 
consequentemente valores de índice 
global menores. 
Os índices obtidos para as adegas 
podem ser comparados considerando 
as barras azul-escuro à esquerda, que 
representam os valores médios dos 
valores de referência europeus e 
italianos, respetivamente. 
 
É evidente no gráfico a grande 
variabilidade entre adegas, incluindo 
as adegas que gerem o processo de 
produção completo: algumas adegas têm um impacto muito baixo (exemplo, adega Z), enquanto noutras o 
valor do índice global é duplicado (exemplo, adega M). 
Não foi detetada nenhuma relação entre a dimensão da empresa e o valor de índice global de impacto 
ambiental: o produtor Z, com melhor performance, detém 25 hectares de vinha, produz 1330 hL de vinho e 
250 000 garrafas; a empresa M, com maior impacto ambiental, detém 11 hectares, produz 150 hL e 9000 
garrafas; produtores maiores também podem apresentar uma boa performance ambiental, como no caso da 
adega V (45 ha, 10 800 hL e 1,5 milhões de garrafas), com um índice próximo da média europeia. 
O método de avaliação adotado pelo projeto ECO-PROWINE permite também o foco numa única adega e a 
identificação dos principais fatores que influenciam a sua performance ambiental e as prioridades de 
melhoria. 
 
A Figura 6 ilustra a contribuição de diferentes inputs para os indicadores ambientais globais das três adegas 
mencionadas anteriormente. Os dados ilustrados mostram a comparação com a média da base de dados da 
UE. 
A adega Z apresenta um impacto muito baixo, utilizando caixas de cartão muito leves e garrafas de vidro com 

Figura 5 – Valores do índice global calculados para as 21 empresas 
piloto italianas, comparados com os valores médios de todo o conjunto 
da Europa e para o segmento italiano (As barras azuis indicam os 
produtores que não gerem internamente todo o processo produtivo. 
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peso abaixo da média. O consumo de 
energia também foi otimizado. É possível 
efetuar algumas melhorias adicionais no 
consumo de combustível e fertilizantes 
inorgânicos. 
A adega V apresentou uma posição próxima 
da média na maioria dos inputs. Poderá 
atingir uma redução significativa no 
indicador ambiental, mediante a otimização 
do tipo de caixas utilizadas. 
A adega M é uma pequena propriedade 
familiar. O elevado valor no indicador 
ambiental global é o resultado da utilização 
acima da média das fontes de energia 
(combustível e eletricidade), e a um excesso 
de cobre nos tratamentos, 
comparativamente com outras adegas. O 
maior impacto tem origem provavelmente 
na utilização de garrafas de vidro muito 
pesadas e caixas com cartão muito denso, 
pelo que, mudanças rápidas e de baixo custo 
nas opções de embalamento podem 
facilmente baixar os valores no indicador 
global, sem afetar o processo de produção. 
 
 
 
 
 
 
 

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA 
Um dos estereótipos da indústria é a correlação positiva entre a sustentabilidade e o nível dos custos de 
produção. 
A análise realizada neste estudo indica o contrário: as ações que conduzem às melhorias mais significativas, 
ao nível da sustentabilidade de uma adega, coincidem com as mais eficazes na redução efetiva dos custos de 
produção dos consumíveis. 
As adegas piloto forneceram também dados relacionados com os custos dos diferentes inputs, obtidos das 
faturas e recibos durante o período de referência. A Figura 7 representa graficamente a incidência relativa 
dos consumíveis considerados no custo de produção por garrafa. É possível observar que, para além do caso 
do estágio em madeira, que geralmente diz respeito a pequenas quantidades de vinho, a maioria dos gastos 
com consumíveis está relacionado com os materiais de embalagem. Em média, excluindo os vinhos 
estagiados em barrica, as garrafas de vidro por si só representam aproximadamente 50% dos custos de 
produção dos consumíveis; os vedantes, as cápsulas e as caixas de cartão representam um adicional de 30%. 
Os inputs utilizados na vinha (combustíveis, fertilizantes, pesticidas) representam em conjunto despesas 
anuais inferiores a 15%. A energia elétrica representa em média aproximadamente 7%. Aditivos, 
coadjuvantes, leveduras secas ativas e nutrientes, todos juntos, representam uma despesa inferior a 2% do 
total gasto pela empresa em consumíveis. Por este facto, podemos afirmar que atualmente as empresas 
dedicam a todos estes meios técnicos – que podem desempenhar um papel essencial na determinação da 
qualidade final do vinho - aproximadamente 15% do que normalmente gastam nas caixas de cartão, e apenas 
3% do investimento normal em garrafas de vidro. 

Figura 6 – Contribuição dos diferentes inputs no valor global do 
indicador ambiental de três adegas piloto de diferentes 
dimensões e performance ambiental variável  
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Uma consideração positiva, obtida a partir da análise destes dados, é que as ferramentas mais comuns e 
eficazes para aumentar o nível de sustentabilidade de uma adega (reduzir o peso do vidro e cartão, 
economizar combustível e eletricidade) são também as que permitem reduções mais significativas no custo 
de compra dos consumíveis. 
 
CONCLUSÕES 
Os dados fornecidos pela amostra representativa dos produtores de vinho a nível europeu permitiram uma 
nova perspetiva de análise, relativa à real utilização dos inputs, e obter informações do seu impacto no meio 
ambiente e dos seus custos de produção. Dentro de uma abordagem de Avaliação do Ciclo de Vida e Custo 
(ACV-ACVC), a adoção de indicadores permitiu estimar o impacto ambiental global dos diferentes meios 
técnicos utilizados na adega e identificar os responsáveis pelos maiores efeitos que, em média e em ordem 
decrescente, são: as garrafas de vidro, as caixas de cartão, os combustíveis, a eletricidade, os vedantes, os 
pesticidas e fertilizantes. 
Para cada input, verificou-se uma variabilidade da quantidade utilizada entre diferentes adegas 
extremamente elevada, o que sugere a existência de uma forte margem de melhoria nos centros de 
vinificação menos sustentáveis. 
Curiosamente, as ações mais eficazes para melhorar o desempenho ambiental, por exemplo a alteração do 
material da embalagem, não têm efeito no processo de produção, e por conseguinte, na qualidade do vinho 
produzido, e são acompanhadas por uma redução potencial dos custos de produção. 
O sistema permite uma análise detalhada de cada adega, a identificação dos pontos críticos específicos e o 
desenvolvimento de um plano de melhoria à medida. Além disso, é possível simular o efeito de uma solução 
adaptada e estimar antecipadamente o custo/benefício das melhorias. 
A ferramenta desenvolvida pelo projeto ECO-PROWINE oferece às adegas instrumentos úteis para avaliar a 
sua sustentabilidade e planificar a melhor melhoria possível; este pode ser sintonizado sucessivamente, 
incluindo nas análises outros fatores que podem ter um impacto significativo no desempenho ambiental e 
económico global da adega, como: cultivo da vinha, instalações da adega, máquinas e equipamentos, 
pessoal, atividades de promoção e marketing, etc. 
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Figura 7. Custo médio de consumíveis utilizados na produção de vinho. Os dados são expressos em € por garrafa de 
750 mL. 
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