
 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

UNIVERSIDADE DO PORTO 
 
 
 
 
 
 

A BASE DE DADOS DA CVR DÃO, RELATIVOS À ATRIBUIÇÃO DA 

DENOMINAÇÃO DE ORIGEM NO PERÍODO DE 1998 A 2004, COMO 

FERRAMENTA DE CONHECIMENTO DA REGIÃO E DO SECTOR 

CARLOS SILVA 

 
 
 

 
Carlos da Costa Silva 

 
 
 
 
 

ORIENTADOR: Doutor Virgílio Borges Loureiro 
 Professor Associado do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa 
 
Júri: 
PRESIDENTE:  Doutor Rogério Albino Neves de Castro 
 Professor Catedrático do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa 
 
VOGAIS: Doutor Virgílio Borges Loureiro 
 Professor Associado do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa 
 
 Doutor Jorge Manuel Rodrigues Ricardo da Silva 
 Professor Associado do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa 
 
 Doutora Maria João Pires de Bastos Cabrita 
 Professora Auxiliar da Universidade de Évora 
 
 Doutor Jorge Bernardo Lacerda de Queiroz 
 Professor Auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

 
 
 

Mestrado em Viticultura e Enologia 

 
LISBOA 

2008 



 

 



 



 



 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

UNIVERSIDADE DO PORTO 
 
 
 
 
 

A BASE DE DADOS DA CVR DÃO, RELATIVOS À ATRIBUIÇÃO DA 

DENOMINAÇÃO DE ORIGEM NO PERÍODO DE 1998 A 2004, COMO 

FERRAMENTA DE CONHECIMENTO DA REGIÃO E DO SECTOR 

CARLOS SILVA 

 
 

 
Carlos da Costa Silva 

 
 
 
 

ORIENTADOR: Doutor Virgílio Borges Loureiro 
 Professor Associado do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa 
 
Júri: 
PRESIDENTE:   Doutor Rogério Albino Neves de Castro 
 Professor Catedrático do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa 
 
VOGAIS: Doutor Virgílio Borges Loureiro 
 Professor Associado do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa 
 
 Doutor Jorge Manuel Rodrigues Ricardo da Silva 
 Professor Associado do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa 
 
 Doutora Maria João Pires de Bastos Cabrita 
 Professora Auxiliar da Universidade de Évora 
 
 Doutor Jorge Bernardo Lacerda de Queiroz 
 Professor Auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

 
 
 

Mestrado em Viticultura e Enologia 

 
LISBOA 

2008 

 
“Dissertação apresentada no Instituto Superior de Agronomia para obtenção do grau de Mestre” 



 

 

 



 

 i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ A região vinhateira do Dão é uma das regiões 

privilegiadas em todo o país, pelas condições especiais do 

seu clima e dos seus terrenos para a produção de magníficos 

vinhos de pasto, em tudo semelhantes aos bons vinhos de 

Borgonha; vinhos capitosos e aromáticos, de longa vida e 

segura conservação, quando bem fabricados e oriundos das 

melhores castas. 

Conheço alguns vinhos do Dão que, sem favor, se 

podem pôr a par das melhores lavras da Cote d`Or, tão 

preciosas, tão completas são as suas qualidades.” 

 

               B. C. Cincinato da Costa, Portugal Vinícola – 1900 
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objectivo caracterizar a Região Demarcada do Dão 

(RDD) a partir da base de dados dos vinhos no processo de certificação da 

Denominação de Origem Controlada Dão (DOC) entre 1998 e 2004. Esta caracterização 

baseou-se no tratamento estatístico de todos os vinhos dentro da certificação e exprime 

o comportamento dos concelhos da RDD, dos tipos de vinho, dos estilos de vinho, dos 

tipos de operadores e dos anos de colheita. Neste estudo foram pesquisadas as relações 

dos vinhos propostos à certificação, vinhos aprovados e reprovados por prova e análise, 

e foram analisados os motivos de reprovação. Determinaram-se as relações dos vinhos 

DOC Dão com os parâmetros analíticos, nota de análise sensorial e respectivos volumes 

certificados, de forma a avaliar a aptidão e a capacidade técnica envolvida. 

Através da análise em componentes principais (ACP) dos parâmetros analíticos 

determinados nos vinhos demonstrou-se que este tipo de base de dados tem capacidade 

para fazer a diferenciação dos concelhos, dos tipos de agentes económicos e dos anos de 

colheita. 
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T h e  D ã o ' s  R e g i o n a l  W i n e  C o m m i t t e e  D a t a b a s e ,  R e g a rd i n g  t h e  

A t t r i b u t i o n  o f  t h e  D e n o m i n a t i o n  o f  O ri g i n  b e t w e e n  1 9 9 8 - 2 0 0 4 ,  

a s  a n  I n s t ru m e n t  o f  K n o w le d g e  o f  t h e  R e g i o n  a n d  S e c t o r .  

 

ABSTRACT 

 

This paper’s goal was to characterise the Demarcated Region of Dão (DRD) 

based on the wine database gathered during the process of certification of the Registered 

Designation of Origin (RDO) between 1998 and 2004. This characterisation was based 

on statistical analysis of every wine within the certification and expresses the behaviour 

of the DRD communes, the wine types, wine quality, operators’ types and harvest years. 

In this study, we researched the relationships between the wines proposed for 

certification, wines approved and failed by tasting and analysis, and we have also 

analysed the reasons for failure. We have determined the relation between the Dão RDO 

wines and the analytical parameters, sensory analysis grade and respective certified 

volumes, in order to evaluate the aptitude and technical skill involved. 

Through principal component analysis of the analytical parameters determined 

in winemaking, it was demonstrated that this type of database has the capacity to 

perform the differentiation between the communes, the economic agents and the harvest 

years.  
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I. INTRODUÇÃO 
 

No ano em que a Região Demarcada do Dão celebra o seu 1º centenário, é um facto 

a preocupação actual da protecção específica dos vinhos e é longa a discussão em torno das 

problemáticas relacionadas com as delimitações ou demarcações regionais vitícolas, que, 

em grande número, estão desprovidas de estudos capazes de demonstrar as razões de tais 

apuramentos. Juntamente com outras regiões vitícolas, o Dão é disso paradigma.  

A cultura da vinha tem sido a base da actividade agrícola da região, embora a 

paisagem não reflicta essa realidade. Em muitos locais quase não se dá pela vinha 

retalhada em pequenas parcelas inseridas em terraços e declives suaves, escondida entre 

dispersas ínsuas de pinhal ou eucaliptal ou mesmo matos, indicadores de áreas 

condicionadas, geralmente, pela geologia granítica de grandes blocos emersos. A terra, de 

origem granítica, ora é de colinas ora é de terras baixas, mais férteis, repartidas por 

imensas parcelas, preenchidas por grande diversidade de culturas. As linhas de cumeeira, 

arredondadas, estão hoje revestidas de pinhais ou eucaliptais. 

Constitui o objectivo principal deste estudo elaborar, a partir da base de dados da 

CVR Dão, uma ferramenta que permita compreender a realidade regional e ao mesmo 

tempo o potencial produtivo de vinhos DOC Dão. Para tal, analisou-se a base de dados 

analíticos e sensoriais dos vinhos entregues para certificação DOC Dão na CVRD. Pela 

determinação dos seus valores médios e dos respectivos intervalos de variação leva-se a 

cabo uma tentativa de circunscrição das áreas com potencial para a produção de vinhos 

DOC Dão.  

Ao estruturar este trabalho sobre a Região Demarcada do vinho do Dão procurou-se 

que a sua esquematização permitisse uma análise o mais dinâmica possível, evitando, no 

essencial, um enquadramento meramente histórico e monográfico. 

Não se pretende, com esta investigação, fazer doutrina, mas somente fornecer dados 

e esclarecimentos que melhor habilitem a um juízo sobre a região demarcada em causa. 
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II. A REGIÃO DEMARCADA DOS VINHOS DO DÃO 
 

 

1. -  A Criação da Região do Dão 

 

Pelo Decreto de 10 de Maio de 1907 do Governo de João Franco, foram 

demarcadas várias regiões vitícolas no Reino, sendo estabelecida uma disciplina 

comum, bem como um modelo de organização idêntico para todas elas. Este diploma 

distinguia entre as regiões produtoras de vinhos generosos e as dos vinhos de pasto, em 

que as primeiras eram, desde logo, delimitadas no próprio decreto, ficando as outras 

para delimitação em regulamento posterior, caso da Região dos vinhos do Dão (figura 

1), (Simões, 1997; Moreira, 1998; Simões, 2006)  

 

 
Figura 1 – Região Demarcada do Dão na NUT II Centro. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados 

do IGP 
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A Região Demarcada do Dão engloba dezasseis municípios de três distritos, 

num total de 387 990 ha, sendo que maioritariamente a sua demarcação abrange o 

distrito de Viseu. A área correspondente à Denominação de Origem Dão abrange: no 

distrito de Coimbra os concelhos de Arganil, Oliveira do Hospital e Tábua; no distrito 

da Guarda os concelhos de Aguiar da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia e Seia; no 

Distrito de Viseu os concelhos de Carregal do Sal, Mangualde, Mortágua, Nelas, 

Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, Sátão, Tondela e as freguesias de Abraveses, 

Barreiros, Boaldeia, Cavernães, Cepões, Coração de Jesus, Cota, Couto de Baixo, Couto 

de Cima, Fail, Farminhão, Fragosela, Mundão, Orgens, Povolide, Ranhados, Repeses, 

Rio de Loba, Santa Maria de Viseu, Santos Evos, São Cipriano, São João de Lourosa, 

São José, São Pedro de France, São Salvador, Silgueiros, Torredeita, Vila de Soito e 

Vila Chã de Sá do concelho de Viseu1, (figura 2). No total, a área vitícola referente ao 

Dão representa 19 994 ha, ocupando cerca de 5,15 % da área global da região (CVRD, 

1995; Amado, 2006; IVV, 2007). 

 

 

2. -  A Unidade Paisagista 

 

Loureiro (1993) refere variadas vezes a unidade paisagista da região, conferida 

pela identidade morfoestrutural e morfodinâmica, porém, no que se refere a terroirs2, 

mesmo áreas com grande uniformidade paisagística têm os seus nichos privilegiados 

que, porém, só alguns os sabem identificar e deles beneficiar. Assim, “Pena foi que a 

sensibilidade atrás referida não tenha sido utilizada para excluir da região do Dão 

algumas freguesias de outros concelhos, nomeadamente de Gouveia, Seia e Tondela 

onde, por força da altitude a que se encontram, não é possível a cultura. Alargou-se, 

assim, desnecessariamente a área da região demarcada, sem qualquer benefício visível 

para as suas gentes (…).” Portanto, “(…) uma grande área da Região do Dão é 

ocupada pela grande montanha, onde a cultura dos vinhos já não é possível.” 

(Loureiro, 1993). 

                                                
1 Na delimitação regional, definida com base nos concelhos, foram excluídas algumas freguesias do concelho de Viseu por 
constituírem uma transição para a região vitícola de Lafões, e desse modo não reunirem as condições necessárias para a produção 
de vinhos do Dão. 
2 O mesmo que condições edafo-climáticas, ou seja, condicionantes locais, envolventes da vinha. Por exemplo: Tipo de solo; 
exposição solar, entre outros. Em França utiliza-se o termo equivalente, denominado de Terroir. 
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Com ausência ao recurso de critérios científicos, relativamente à demarcação da 

região foram usados os limites concelhios para a sua delimitação, à excepção do 

concelho de Viseu, que já no Decreto-Lei de 11 de Julho de 1912 estava presente apenas 

com algumas freguesias (Simões, 1991; Simões, 1997). 

 

 
Figura 2 – Divisão administrativa por concelhos e freguesias da Região Demarcada do Dão. 

 
Se “(…) é certo que muito está mal e precisava de ser alterado, embora com o 

cuidado e com o respeito que uma tradição com mais de 2 mil anos deve merecer de 

todos nós!” (Loureiro, 1993), não se compreende que uma região que beneficiou de 

centenas de anos de adaptação às condições naturais, continue a não consagrar os 

conhecimentos que lhe possibilitem levar a efeito uma revisão cuidadosa da sua 

demarcação com vista a homogeneizar os tipos de vinhos que nela podem produzir-se. 

Fonte: Elaboração própria com base 

em dados do IGP 2008  
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3. -  As Sub-Regiões 

 

Na região são individualizadas sete sub-regiões:  

Alva, concelhos de Oliveira do Hospital e Tábua;  

Besteiros, concelhos de Mortágua, Santa Comba Dão e, do município de 

Tondela, as freguesias de Barreiros de Besteiros, Campo de Besteiros, Canas de Santa 

Maria, Caparossa, Castelões, Dardavaz, Ferreiros do Dão, Lageosa do Dão, Lobão da 

Beira, Molelos, Mosteiro de Fráguas, Mouraz, Nandufe, Parada de Gonta, Sabugosa, 

Santiago de Besteiros, São Miguel do Outeiro, Tonda, Tondela, Tourigo, Vila Nova da 

Rainha e Vilar de Besteiros;  

Castendo, concelho de Penalva do Castelo e freguesias de Rio de Moinhos e 

Silvã de Cima, do município de Sátão;  

Serra da Estrela, freguesias de Arcozelo da Serra, Cativelos, Figueiró da Serra, 

Freixo da Serra, Lagarinhos, Melo, Moimenta da Serra, Nabais, Nespereira, Paços da 

Serra, Ribamondego, Rio Torto, São Julião, São Paio, São Pedro, Vila Cortez da Serra, 

Vila Franca da Serra, Vila Nova de Tázem e Vinho do Município de Gouveia; as 

freguesias de Carragosela, Folhadosa, Girabolhos, Lages, Paranhos da Beira, Pinhanços, 

São Martinho, São Romão, Sameice, Sandomil, Santa Comba de Seia, Santa Eulália, 

Santa Marinha, Santiago, Seia, Torrozelo, Tourais, Tranvacinha e Várzea de Meruge do 

município de Seia;  

Silgueiros, freguesias de Fragosela, Povolide, São Jorge de Lourosa, Santos 

Evos e Silgueiros do município de Viseu;  

Terras de Azurara, concelho de Mangualde;  

Terras de Senhorim, concelhos de Carregal do Sal e Nelas (CVRD, 1995 e DL 

nº 376, 05.11.93). 

Na área constituída pelas sub-regiões (figura 3), a maior área vinhateira 

encontra-se nas sub-regiões de Terras de Senhorim, Serra da Estrela, Silgueiros e 

Castendo (IGEF, 1986 a; IGEF 1986 b; Amado, 2006). 

Quanto à questão das sub-regiões, após investigação, não se conseguiu apurar 

quais os critérios que fundamentam tais delimitações e qual a finalidade da sua 

implementação. Contudo pensa-se estar relacionado com o estudo levado a cabo por 
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Loureiro & Miguel (1956) e Mascarenhas (1957), a propósito da rede de adegas 

regionais. 

 

 
Figura 3 – Localização vitícola nas sub-regiões da Região Demarcada do Dão. 

 

 

Através da figura 3, podemos identificar na RDD, duas grandes manchas de 

vinha: a primeira, individualizada a vermelho, abrange principalmente os concelhos de 

Seia e Gouveia; a segunda, individualizada a verde, abrange sobretudo os concelhos de 

Viseu, Penalva do castelo, Nelas, Mangualde e Tondela e Carregal do Sal. 

  

 

Fonte: Elaboração própria com base 

em CNIG.1995 
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4. -  Percepção de Áreas Produtoras e Estilos de Vinho do Dão 

 

A actual região demarcada dos vinhos do Dão abrange uma área bastante maior 

do que aquela que outrora foi descrita por B. Cincinato da Costa em 1900, (que era 

compreendida entre os rios Dão e Mondego e constituída pela totalidade do concelho de 

Nelas e por parte dos concelhos de Viseu, Carregal do Sal, Tondela, Penalva do Castelo 

e Mangualde). 

Vitorino (1915) refere dois estilos de vinhos produzidos na região: um, 

produzido nos concelhos de Gouveia, Seia, Oliveira do Hospital e Tábua, todos ao Sul 

do Mondego; o outro, produzido nos concelhos da actual região, a Norte do mesmo rio. 

Sendo do conhecimento geral a existência de estilos de vinho diferenciados, 

determinados pela diversidade de condições da região do Dão, Loureiro e Miguel 

(1956), Loureiro (1967), Loureiro (1983), Loureiro, (1985) e Loureiro (1989) já 

referiam que “a qualidade deverá andar talvez mais ligada ao conceito de quinta ou 

locais restritos, dispersos pela região, do que propriamente a vasta área constituindo 

sub-região”. Posteriormente, os mesmos autores referem três estilos de vinho do Dão 

oriundos de três áreas: a “Central Norte”; a “Central Sul” e a “Periférica”3. 

Constituiu o principal objectivo do trabalho de Curvelo - Garcia (1978)4 a 

obtenção de uma informação enológica que permitisse obter para cada região 

considerada uma definição das características físico-químicas dos vinhos regionais, para 

reforçar a prova organoléptica e servir de base à defesa da genuinidade, pela 

determinação dos valores médios das características físico-químicas e dos respectivos 

intervalos de variação, tendo em vista o poder afirmar-se se determinada sub-região 

deve ser incluída ou rejeitada da região principal. 

                                                
3 A área “Central Norte” subdivide-se em três subáreas: A, B e C. 
A: Freguesias de Fail, Fragosela, Povolide, Ranhados, Santos Evos (cerca de 1/3), S. João de Lourosa, Silgueiros e Vila Chã de Sá, 
do Concelho de Viseu; freguesias de Canas de Sabugosa (cerca de 1/2), Ferreiros, Lageosa, Lobão, Mouraz (2/3), Parada de Gonta, 
Sabugosa (cerca de 2/3), Tonda e Tondela (cerca de 1/2), do concelho de Tondela; todas as freguesias dos concelhos de Nelas e de 
Carregal do Sal. 
B: Freguesias de Alcafache, Cunha Baixa, Espinho, Fornos de Maceira Dão, Lobelhe, Mangualde, Mesquitela, Moimenta de 
Maceira Dão e Santiago de Cassurrães, do concelho de Mangualde;  
C: Freguesias de Ínsua, Luzinde e Pindo, do concelho de Penalva do Castelo; freguesia de Rio de Moinhos do concelho do Sátão. 
A área “Central Sul” constitui por si só uma subárea D: Freguesias de Arcozelo, Cativelos, Gouveia (cerca de 1/5), Lagarinhos, 
Melo, Moimenta da Serra, Nabais, Nespereira, Paços da Serra (cerca de 1/5), Rio torto, S.Paio, Vila Nova de Tázem e Vinho, do 
concelho de Gouveia; freguesias de Girabolhos, Lages, Paranhos, Pinhanços, Santa Comba, Tourais, Santa Marinha (cerca de 1/5) e 
S. Martinho de Seia (cerca de 1/5), do concelho de Seia. 
A Área “Periférica” engloba duas subáreas E e F. 
E: Todas as freguesias dos concelhos de Tábua e de Oliveira do Hospital. 
F: A restante parte não englobada nas anteriores. 
4 Trabalho iniciado pelo Eng.º Manuel Augusto da Silva Pato, responsável pela sua orientação geral, pelo delineamento estatístico e 
pela execução das análises laboratoriais. 
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Santos (1988) e Gonçalves (1995), referem, nas soluções apontadas para a 

obtenção de uma produção vitivinícola de qualidade, que se deve delimitar as zonas 
com elevado potencial qualitativo, considerando, para isso, a aptidão da referida área 

para a cultura em causa, a receptividade dos viticultores, a influência positiva da 

proximidade das adegas cooperativas e as dimensões das explorações, entre outros 

factores. O mesmo autor afirma que são as áreas que se situam no seu centro geográfico 

aquelas que melhor possuem condições de produção vitivinícola no que respeita ao 

binómio qualidade e características definidas. 

Com a adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE) deu-se a reconversão 

vitícola da região na “linha” da qualidade e segundo os requisitos restritivos da 

produção de vinhos VQPRD, em que se destaca a necessidade de reajustamento da área 

delimitada da produção.  

Houve, assim, que efectivar a reconversão vitícola desta região, sem porém 

aumentar a área actual dos seus vinhedos, optando pela transferência de vinha para as 

áreas que apresentem potencial de produção com qualidade: Zonas Central Sul 

(concelhos de Gouveia e Seia) e Zona Central Norte (concelhos de Viseu, parte), 

Tondela (parte), Nelas, Carregal do Sal, Mangualde, Sátão (parte) e Penalva do Castelo 

(Almeida, 1984; Brites & Amorim, 1991; CVRD, 1995). 

A vinha, como qualquer outra cultura agrícola apresenta um óptimo de 

localização. Verifica-se assim, que a viticultura no Dão não ultrapassa, regra geral, os 

600 metros de altitude ou, quando tal sucede, os vinhos podem originar uma qualidade 

inferior. Com excepção dos vales dos rios que a atravessam, nas zonas planas de baixa 

altitude, como é o caso de parte do concelho de Mortágua, os vinhos apresentam-se 

diferenciados (Loureiro, 1993 e Amado, 2006). 
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5. -  Características Geográficas 

 

Para melhor se compreender a região demarcada do Dão, nas suas 

particularidades naturais, analisaram-se as principais características geográficas: 

paleotectónica, pedologia e litologia, hidrografia, altimétrica, declives e factores 

climáticos. 

 

 

5.1. – Paleotectónica 

 

A análise paleotectónica permite-nos “visualizar” a paleogeografia que, por sua 

vez, nos permite compreender a tectónica actual. 

Incluída no Maciço Antigo Ibérico, a Plataforma do Mondego desenvolveu-se a 

partir do arrasamento das montanhas hercínicas, estando sujeita ao longo do Terciário e 

princípio do Quaternário a movimentos tectónicos seguidos de fase de aplanamento, até 

à instalação da rede hidrográfica actual. 

A área encontra-se ainda intensamente fracturada, sendo notórias as direcções 

tardi-hercínicas N-S a NNE-SSO (paralela ao grande desligamento Verin - Penacova) e 

NE-SO a ENE-OSO (paralela ao grande desligamento da Cordilheira Central - Pombal - 

Nazaré), rejogadas durante o Secundário e Terciário. 

Aberta às acções da erosão no decurso dos tempos mesozóicos, a região foi 

intensamente atingida por movimentos compressivos da tectónica alpina, que 

originaram intensa fracturação do maciço granítico. Nessas fracturas, de direcção 

predominante NE-SO, instalaram-se filões quartzo-jaspóides e mineralizações 

uraníferas. 

Esta superfície, onde hoje se desenvolve grande parte da rede hidrográfica 

superior do Mondego, apresenta-se com uma nítida inclinação para SO, resultante de 

abatimentos ao longo dos desligamentos tardi-hercínicos, bem visível no interflúvio dos 

rios Mondego e Dão, com cotas variando entre 500 a 550 metros em Mangualde e 200 a 

250 metros em Santa Comba Dão. Apresenta-se junto às escarpas das serras da Estrela e 

do Caramulo bastante deformada pela tectónica, dando origem a depressões de que são 

exemplos, a bacia de Seia e a bacia de Mortágua. 
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Foi nessa extensa plataforma que, progressivamente, se encaixaram os rios 

Mondego e Dão que, juntamente com a rede de afluentes em vales mais ou menos 

profundos, deram à região o aspecto ondulado que hoje tem, orientados, claramente, 

pela rede filoniana alpina. As fontes termais que se escalonam ao longo dos vales destes 

rios são indicação nítida das suas relações tectónicas5. 
 

 
5.2. - Pedologia e litologia 

 

O relevo da RDD é acidentado, com numerosos afloramentos rochosos, 

essencialmente de origem granítica e cobertos por monoculturas de pinheiros e 

eucaliptos. O acidentado desta região e o facto da cultura vitivinícola encontrar 

condições favoráveis em terreno de encosta, obrigou frequentemente à armação do 

terreno em socalcos (surriba) dificultando assim toda a prática associada ao trabalho 

necessário a este tipo de exploração, (procedimentos fitossanitários, dificuldade na 

acessibilidade e mecanização) (Loureiro, 1993 e Amado, 2006). 

No que diz respeito à pedologia, do total do solo da região, 278000 ha (71.5%) 

tem capacidade de utilização agrícola ou silvícola. Uma grande parte está ocupada por 

floresta (54%), os restantes 46% destinam-se às diversas produções agrícolas entre as 

quais se destacam: os cereais, os legumes, a vinha, o olival e a batata. Da superfície 

destinada à exploração agrícola, 17% destina-se à produção vitivinícola, ocupando uma 

área de cerca de 19 994 ha (Amado, 2006). 

O solo, derivado da meteorização e consequente erosão sobre a rocha mãe, é 

essencialmente de origem granítica e apresenta-se com espessura variável. Apresenta 

textura arenosa com alguma argila e uma taxa de infiltração e condutividade hidráulica 

elevadas, mas no entanto, reduzida retenção da água, existindo, por isso, stress hídrico 

nos meses de mais calor. Relativamente magro e ligeiro resulta daí a sua boa aptidão 

para uma viticultura de qualidade (Loureiro, 1993 e Pacheco et al, 1997). 

No planalto predominam os solos argiluviados e litólicos, não húmicos, de 

características físicas favoráveis à agricultura, mas pobres em cálcio, fósforo e potássio. 

                                                
5 A matéria relacionada com a tectónica, a paleotectónica e a paleogeografia, vem publicada nas notícias explicativas das cartas 
geológicas, sendo que, para a análise da região, consultaram-se as cartas geológicas de Portugal, n.º 17-D Gouveia, 14-D Aguiar da 
Beira e 17-C Santa Comba Dão. As cartas geológicas de Tábua e Viseu não foram ainda publicadas e a carta 17-B Fornos de 
Algodres está publicada, mas sem notícia explicativa. 
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Nas cotas mais baixas e margens fluviais, ou seja, áreas ribeirinhas, os solos são mais 

ricos e bastante sedimentares (Loureiro, 1993 e Pacheco et al, 1997). 

Os matos e o pinhal ocupam grandes manchas correspondentes a solos delgados 

e degradados, em situação de grande declive, alternando com manchas de vinha de 

encosta e sistemas culturais intensivos de sequeiro e regadio nos principais vales 

(Loureiro, 1993 e Amado, 2006).  

No que concerne à litologia6, os granitos e rochas afins dominam na região, 

localizando-se apenas xistos e grauvaques, em áreas consideráveis, nos concelhos de 

Arganil, Seia, Gouveia, Santa Comba Dão, Tábua, Tondela e Mortágua. Pode, assim, 

afirmar-se que os xistos e grauvaques se situam nas áreas a Este e a Sudeste, em 

especial na área limítrofe da região. O maciço granítico foi cortado por uma rede 

apertada de falhas e zonas de esmagamento com orientação geral de NE-SO e NNE-

SSO, instalando-se em alguns destes acidentes filões quartzosos ou de rochas básicas. 

Litologicamente, o granito apresenta fácies texturais diferentes, embora seja todo ele, do 

ponto de vista da composição mineralógica, monzonítico, de duas micas, 

predominantemente biotítico (figura 4).  

                                                
6 Consultaram-se, para a análise da região, as cartas geológicas de Portugal, n.º 17-D Gouveia, 14-D Aguiar da Beira e 17-C Santa 
Comba Dão. As cartas geológicas de Tábua e Viseu não foram ainda publicadas e a carta 17-B Fornos de Algodres está publicada, 
mas sem notícia explicativa. 
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Figura 4 – Geologia e localização vitícola na Região Demarcada do Dão. 

 

Além do granito, existem algumas manchas xistentas e depósitos modernos de 

cobertura. A série xistosa, formada por xistos argilosos, quartzo-micáceos e grauvaques, 

aparece, por vezes, muito metamorfizada, em particular nas zonas de contacto com o 

granito. 

As formações geológicas mais antigas que se encontram no território em estudo 

são as do Complexo xisto-grauváquico ante-Ordovícico. Sobre estes depósitos, 

formados no fundo do extenso mar que no Pré-câmbrico superior ou do Infra câmbrico 

cobriu a região ocidental da Península, já consolidados e deformados, assentaram mais 

tarde os sedimentos ordovícicos, iniciados por um conglomerado de base. Emersos, 

provavelmente, a partir do Devónico médio, os terrenos em questão foram fortemente 

Fonte: Elaboração própria com base na 
Carta Litológica e carta da 
Hidrografia Continental - 
Principais Bacias Hidrográficas 
(Atlas do Ambiente 2008). 
Localização vitícola com base 
em CNIG. 1995. 
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atingidos pela intrusão granítica hercínica, ocorrida no final do Carbónico, relacionada 

com uma das fases dos movimentos hercínicos. São dessa época as acções metamórficas 

que originaram as orlas de corneanas e os xistos mosqueados e andaluzíticos que ali se 

encontram. 

Os depósitos de cobertura são formados por argilas e arcoses, por vezes, com 

carácter conglomerático e assentes sobre a plataforma granítica, ao longo do rio 

Mondego e do rio Dão.  

Os depósitos aluviais, recentes, estão em diversos locais. 

A localização vitícola distribui-se, na esmagadora maioria dos casos, na geologia 

granítica. Apenas uma grande mancha de vinha aparece, na geologia xistenta numa área 

junto ao centro do concelho de Seia (Loureiro, 1993 e Amado, 2006). 

Os solos com textura arenosa granítica têm uma taxa de infiltração e 

condutividade hidráulica elevadas, mas no entanto, reduzida retenção da água, existindo 

stress hídrico, um factor que para esta planta é positivo, dentro de certos limites, 

realçando a qualidade do produto final, o vinho (Pacheco et al, 1997). 

 

 

5.3. – Hidrografia 

 

Tendo como coluna vertebral o vale originado pelo curso do rio Dão e ainda 

pelo curso superior do Mondego e alguns dos seus afluentes, a figura 5 expressa uma 

rede hidrográfica densa, em que os principais rios estão em situação de quase 

paralelismo entre si, com orientação predominante de NE-SO. O território apresenta-se 

bastante fracturado, com uma orientação da rede de drenagem com rumos Nordeste – 

Sudoeste e Nor-Nordeste – Sul-Sudoeste. De facto, a rede hidrográfica, bastante 

hierarquizada, apresenta troços rectilíneos com significativo encaixe, nomeadamente, 

nos rios Mondego e seus tributários, identificando-se os rios Dão, afluente do rio 

Mondego a montante da barragem da Aguieira, o rio Alva a jusante e as várias ribeiras 

tributárias destes rios (Lema e Rebelo, 1996). 
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Figura 5 – Hidrografia e localização vitícola na Região Demarcada do Dão. 

 

Os rios e as ribeiras, na área dos granitos, correm em vales apertados e 

profundos que intercalam com interflúvios de topos planos ou ligeiramente convexos, 

alargando posteriormente, os vales, nas áreas xistosas menos duras. Os declives das 

vertentes apresentam-se, muitas vezes, com valores superiores a 25% vindo acentuar as 

formas de relevo (Lema e Rebelo, 1996). 

O rio Dão, vindo da região de Souto de Aguiar da Beira, junta-se, depois ao 

Mondego, cujos percursos se desenrolam em vales estreitos e encaixados, praticamente 

paralelos e orientados segundo a direcção Nordeste – Sudoeste. A maior densidade de 

vinhas localiza-se principalmente ao longo do vale do rio Mondego e do seu principal 

afluente a Norte, o rio Dão e linhas de água subsequente (Loureiro, 1993). 

 

Fonte: Elaboração própria com base na Carta 

Hidrográfica Continental -  Principais 

Bacias Hidrográficas (Atlas do 

Ambiente 2008). Localização vitícola 

com base em CNIG. 1995. 
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5.4. – Altimetria 

 

A região do Dão é um planalto de forma elipsoidal, inclinado de NE para SO, 

desde a cota de 700 metros em Celorico e Fornos (NE) até à cota de 100 metros em 

Mortágua (SO), sendo uma área protegida e abrigada tanto da influência marítima como 

da continental. Com uma altitude média na ordem dos 400 metros, nota-se que é entre 

os 300 e os 700 metros de altitude que se localizam as vinhas do Dão. Para os concelhos 

de Tondela, Carregal do Sal, Oliveira do Hospital e Santa Comba Dão, a maior 

concentração vitícola situa-se nos terrenos de cota inferior a 300 metros. Nos concelhos 

de Nelas, Seia, Gouveia, Penalva do Castelo, Viseu e Mangualde, a vinha, encontra-se a 

cotas entre os 300 e os 500 metros. Têm maior concentração, entre os 500 e os 700 

metros de altitude, os concelhos de Viseu, Sátão, Penalva do Castelo e Gouveia. Os 

restantes concelhos evidenciam uma reduzida presença desta cultura. A área com 

altitudes inferiores a 200 metros de altitude localiza-se no sudoeste da região, nos 

concelhos de Mortágua, Santa Comba Dão, Arganil e Tábua, evidenciando-se a 

viticultura, com alguma expressividade, apenas no concelho de Santa Comba Dão 

(Pestana, 1982; Loureiro, 1993 e Amado, 2006). 

Esta vasta superfície aplanada onde se instalou grande parte da rede hidrográfica 

superior do Mondego, denominada Plataforma do Mondego (Ferreira, 1978) ou 

Plataforma da Beira Alta (Ribeiro, 1949), é ladeada por modelados acentuados. Por 

esse facto, o Dão assume-se como um espaço relativamente homogéneo, encontrando-se 

abrigado de influências climáticas directas. Está protegido da influência directa 

Atlântica7 pela serra do Caramulo a NO, o planalto da Nave a NE e a serra do Buçaco a 

SO, o maciço da Gralheira a NNO, e outros, de menor dimensão; e da influência directa 

Continental ou Ibérica pelas serras da Cordilheira Central8, a SE (Loureiro, 1993). 

Se é certo que a grande montanha está associada à paisagem e delimita a linha 

do horizonte, isso não significa que toda essa área em depressão basculada para 

Sudoeste tenha potencial para a produção vitivinícola (figura 6). 

 

                                                
7 A disposição paralela à costa portuguesa de uma parte dos relevos costeiros se bem que acentue o contraste entre o Norte Litoral 
Marítimo ameno e chuvoso e o Norte Interior frio e seco, permite, no entanto, que a influência atlântica se abata sobre a região em 
questão, em maior percentagem na área ocidental, com alguma regularidade. 
8 A barreira no plano Sul é composta pela Cordilheira Central, que se prolonga da Serra da Malcata, encostada à fronteira espanhola, 
às Serras da Estrela, Gardunha para terminar na Serra da Lousã a poucos quilómetros do litoral. 
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Figura 6 – Hipsometria e localização vitícola na Região Demarcada do Dão. 

 

Baseada nos limites concelhios, a demarcação da região dos vinhos do Dão, não 

deixa de englobar áreas com características morfológicas diversificadas: a altitude varia 

entre 50 a 1900 m (Loureiro, 1993); apesar de uniformizar paisagisticamente a área, e 

talvez climaticamente a sua área central, a presença das serras que a rodeiam (Lousã, 

Açor, Estrela, Nave, Caramulo e Buçaco) alteram o tipo climático das áreas que estão 

próximas que, por esse motivo, se repercutem no tipo de produções existentes e na 

qualidade dos vinhos produzidos (Lema e Rebelo, 1996).  

 

Fonte: Elaboração própria com base 
na Carta Hipsométrica e 
Carta da Hidrografia 
Continental - Principais 
Bacias Hidrográfica (Atlas 
do Ambiente 2008). 
Localização vitícola com 
base em CNIG. 1995. 
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5.5. - Declives 

 

Na RDD são bem evidentes as vertentes Noroeste da cordilheira central e 

Sudeste da serra do Caramulo; também as áreas de vale, devido ao encaixe dos rios, 

apresentam declives, por vezes, acentuados (Lema e Rebelo, 1996; Amado 2006). 

Observa-se na figura 7 que as vinhas acompanham as áreas de menor declive, 

principalmente no intervalo entre os 5 e os 17 graus, numa distribuição que já se referiu 

para as características da altimetria. 

 
Figura 7 – Declives e localização vitícola na Região Demarcada do Dão. 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base 
na Carta Hipsométrica e 
Carta da Hidrografia 
Continental - Principais 
Bacias Hidrográfica (Atlas 
do Ambiente 2008). 
Localização vitícola com 
base em CNIG. 1995. 
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5.6. - Factores climáticos  

 

O clima é um factor de produção natural e limitante. É um factor de produção, 

pois interage, de forma determinante, nos totais de produção, bem como nos aspectos 

qualitativos da mesma. É um factor de produção natural, pois é a influência do meio, 

independente da acção antrópica, que interage com a produção limitando-a. Apesar da 

qualidade dos vinhos produzidos ser dependente das condições ecológicas, também o é, 

a jusante, pelos factores técnicos empregues (Bettencourt, 1980; Palutikof & Wigley, 

1996; Santos et al, 2002) 

Cada região apresenta variedades autóctones de castas adaptadas às condições 

edafo-climáticas9, com características muito próprias10(Clímaco, 1997). A localização 

das vinhas está, assim, sujeita à regra das vantagens comparativas, sendo que cada 

região, mas sobretudo, cada lugar tem as suas, sendo fundamentais na sua posição e 

imagem no mercado11(Walton, 1988; Dominé, 2006). 

No nosso país pode aceitar-se que o tipo de clima mediterrâneo serve de base a 

todas as variantes, pois, de Norte a Sul de Portugal, às temperaturas mais elevadas 

corresponde sempre o período de maior secura. Há, assim, uma dualidade geográfica no 

nosso país, atlântico por posição, mediterrâneo por natureza (Ribeiro et al, 1987a; 

Ribeiro et al, 1987 b). A posição geográfica ibérica marca o nosso clima, situado na 

complexa encruzilhada atmosférica entre as influências polares e subtropicais do 

Hemisfério Norte. A localização geográfica de Portugal tem como consequência a 

sujeição do País a uma circulação generalizada de oeste para leste, as massas de ar de 

diferentes origens chocam e deslocam-se ora numa circulação muito rápida, ora 

extremamente lenta.  

 

 

                                                
9 Condicionantes locais, envolventes da vinha. Por exemplo: tipo de solo; exposição solar, entre outros. Em França utiliza-se o 
termo equivalente, denominado de Terroir. A palavra portuguesa mais próxima do conceito é “terrunho”. 
10 No caso do Dão são as seguintes: Alfrocheiro, Alvarelhão, Aragonês, Bastardo, Rufete, Tinto Cão, Touriga Nacional e 
Trincadeira (Castas tintas); Barcelo, Bical, Cercial, Encruzado, Malvasia Fina, rabo de Ovelha, Terrantez, Uva Cão e Verdelho 
(Castas brancas). 
11 No caso da região demarcada dos vinhos do Porto, as áreas estão divididas por classes qualitativas, em que a classe A é a que 
apresenta o maior potencial de produção.  
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No entanto, ao longo do ano, verifica-se que as situações depressionárias12 

alternam com as situações anticiclónicas13, predominando estas situações no Verão, 

devido à migração para Norte da faixa de altas pressões subtropicais (Cunha, 1983; 

Ganho, 1991). Após anos de chuvas ininterruptas podem seguir-se outros de seca 

violenta. Depois de semanas gélidas, outras poder-se-ão seguir de calor surpreendente. 

Contudo, os ritmos regulares retratados em especial no Verão longo e quente, comum a 

todo o território, permitem-nos definir o nosso território no domínio climático do tipo 

mediterrâneo com maior ou menor influência atlântica ou ibérica14 (Ribeiro et al., 

1987a; Ribeiro et al., 1987b; Lema & Rebelo, 1996).  

A influência do interior da Península, que afecta o clima regional de base, mede 

regularmente forças com a influência marítima, fazendo com que as temperaturas de 

Inverno possam ser muito rigorosas e o Verão quente (clima tipo mediterrâneo). O 
factor latitude e as características orográficas do território promovem e separam estas 

afinidades. Assim, na posição geográfica desta área, considera-se o clima como sendo 

de carácter mediterrâneo, com influências, essencialmente, marítimas (Cunha, 1983; 

Ribeiro et al., 1987a; Ribeiro et al., 1987b; Ganho, 1991; Lema & Rebelo, 1996). 

A influência climática continental, pela rápida descida da temperatura na 

transição do Verão para o Outono, pode trazer problemas de maturação às uvas fazendo 

com que exista uma margem de tempo estreita, levando a uma grande variabilidade 

entre colheitas. No Verão, os ventos muito quentes e secos (meses secos Julho e 

Agosto) vindos do interior da Península têm algum significado, mas são mais marcantes 

os ventos húmidos e relativamente frescos que sopram do Atlântico. Durante os 

Invernos, moderados e chuvosos, fazem-se sentir os ventos húmidos e relativamente 

quentes do Atlântico, embora nos limites orientais sejam relevantes os ventos frios e 

secos vindos do interior da Península (Bettencourt, 1980; Ganho, 1991 e Lema e 

Rebelo, 1996). 

                                                
12 “(…) são responsáveis por tipos de tempo frios ou frescos mas encobertos e pluviosos em Janeiro e quentes, mas raramente 
muito quentes, encobertos e com valores muito variáveis de precipitação em Julho, podendo, eventualmente, ocorrer de Noroeste 
(PNW), de Oeste (PW) e por gota fria (GF) na estação do Verão.” (Ganho, 1991). 
13Os tipos de tempo anticic1ónicos caracterizados por elevadas amplitudes térmicas, céu limpo e ausência de precipitação, 
predominam no mês de Julho com cerca de 55% dos dias, causando tempos soalheiros e quentes ou muito quentes, e 33% em 
Janeiro, originando tempos soalheiros e frios ou muito frios (Cunha, 1983:166). De origem dinâmica e mista, dos anticiclones que 
afectam Portugal, são característicos da estação quente os Anticiclones atlântico zonal (Az), atlântico misto (Aa), Atlântico misto 
com apófise polar (Ap), atlântico misto que se prolonga pela Europa Ocidental (Ao), atlântico subtropical (As), europeu (Ae) e o 
ibero-mediterrâneo (Am) (Ganho, 1991).  
14 Apesar de não podermos utilizar o termo de continentalidade, em relação à Península Ibérica, podemos referir-nos à noção de 
interioridade, para classificar a influência climatérica oriunda do interior da Península. 
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Por outro prisma, a influência dos factores geográficos na temperatura do ar e na 

quantidade de precipitação permite-nos classificar o clima da região, com base em 

Koppen, de Csa, um clima temperado sem quedas regulares de neve, de Verão seco, 

pouco extenso e com temperatura do ar do mês mais quente do ano superior a 22 °C 

(VIERS, 1975: 89; McKnight et al, 2000; Peel et al, 2007). É um clima de transição entre 

o marítimo e o continental, considerando a influência marítima e a diferenciação 

topográfica, pois a região é afectada pela penetração das massas, diminuindo de 

frequência em direcção ao interior (Daveau, 2005a e 2005b).  

O clima sendo temperado é, no entanto, por vezes rigoroso e chuvoso no Inverno 

(pluviosidade média anual superior a 1000 mm/m²). O Verão é frequentemente muito 

quente e seco. A temperatura média varia entre os 13 e 14 ºC, resultando, no entanto, de 

uma grande amplitude térmica (valores negativos no Inverno, enquanto no Verão se 

atingem facilmente os 40 ºC ou mais), (Daveau, 2005a; Daveau, 2005b; Cunha, 1983; 

Ribeiro et al., 1987a; Ribeiro et al., 1987b; Lema e Rebelo, 1996). 

A nebulosidade anual é aproximadamente de 150 dias, donde a insolação anual é 

de cerca de 2500 horas/ano. Os valores médios mensais dos elementos temperatura e 

precipitação, nas estações de Viseu e Nelas, para o período de 1961-1990, apuram uma 

temperatura superior a 20°C e valores de precipitação inferiores a 32 mm, nos meses 

mais quentes; nos meses de Inverno, valores compreendidos entre 8 e 11°C e valores de 

precipitação próximos ou mesmo superiores a 150 mm15. 

A posição geográfica de Viseu, relativamente afastada do mar e com uma 

altitude a rondar os 580 metros, está numa área de transição entre a influência oceânica, 

que prima pelos valores elevados de precipitação e de humidade relativa nos meses de 

Inverno, e a influência continental características à volta de temperaturas médias 

mensais mínimas à volta dos 2 ºC e bastantes dias com formação de geada 15. 

A estação meteorológica de Nelas, um pouco mais afastada do mar e com uma 

altitude de 440 m, apresenta uma afinidade com a estação meteorológica de Viseu, 

nomeadamente no que se refere aos valores mais elevados da temperatura média mensal 

e temperatura média mensal máxima, ao valor mais baixo da precipitação total mensal, 

ao número de dias com precipitação ≥ 0,1 e ≥ 10 mm, à humidade relativa e ao número 

de dias com geada15. 

                                                
15 Com base nas normais climatológicas 1961-1990 do Instituto de Meteorologia, IP Portugal. 
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Ambas as estações expõem um clima de carácter mediterrâneo (Daveau, 2005a; 

Daveau, 2005b). 

Apesar de protegidos por características orográficas, as vinhas do Dão têm um 

período longo de amadurecimento da uva. A luminosidade é menor, a humidade relativa 

do ar é elevada e, essencialmente, as chuvas do equinócio que, por vezes, se prolongam 

sem interrupção pelo Inverno fora, trazem alguns problemas sanitários e de maturação. 

O mesoclima apresenta uniformidade, embora se definam determinados topoclimas 

condicionados pela interacção orografia - hidrografia (Loureiro, 1993; Castro, 1997). 

Na mesma região, com o mesmo clima regional de base, criam-se vinhos muito 

diferentes devido à desigual repartição das condicionantes (Bettencourt, 1980; Clímaco, 

1997). Assim, verificam-se diferentes níveis de qualidade de ano para ano, devendo-se, 

em grande parte, à inter-relação entre as castas e os factores climáticos, entre outras 

condicionantes (Clímaco, 1997). 

Possuindo uma acidez fixa elevada, nos vinhos do Dão a qualidade dos taninos e 

a quantidade de açúcar nas uvas dependem da exposição ao Sol, da capacidade de 

drenagem dos solos e dos cuidados do viticultor (Loureiro, 1993). 

 

 

5.6.1. – Temperatura: calor e frio 

 

Na figura 8, relativa às temperaturas médias diárias do ar, a cor azul refere-se ao 

ar frio que é escoado pela vertente norte da cordilheira central e que se repercute até 

próximo do vale do rio Mondego. O mesmo se passa a Norte da região demarcada, nas 

metades norte dos concelhos de Tondela, Viseu, Sátão e Aguiar da Beira, devido à 

situação de altitude ainda que com temperaturas um pouco mais altas. A vermelho 

evidenciam-se as temperaturas médias diárias mais elevadas nos concelhos de Santa 

Comba Dão, Mortágua e parte dos de Carregal do Sal, Tondela e Tábua. 
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Figura 8 – Temperaturas médias diárias e localização vitícola da Região Demarcada do Dão. 

 

Pela observação da figura 8 constata-se que a grande mancha de vinhas que se 

situa no Noroeste da RDD, nos concelhos de Seia e Gouveia, está inserida numa área 

geográfica de temperaturas intermédias devido à influência do ar frio da cordilheira 

central. A maior parte das vinhas, dispersas pelo interior da RDD, principalmente nos 

concelhos de Viseu, Penalva do Castelo, Nelas, Mangualde e Tondela, usufruem de 

temperaturas mais altas do que a mancha localizada mais a Noroeste. 

A estação meteorológica de Viseu regista o valor da temperatura média mensal, 

mais elevada em Julho, 21 °C e o valor mais baixo em Janeiro, com 6,8 °C. A 

temperatura média mensal máxima é em Agosto, com 29 °C e a temperatura média 

mensal mínima é em Janeiro, com 2,2 °C. O maior número de dias com temperatura 

inferior a zero °C regista-se nos meses de Dezembro e Janeiro, entre 8 a 10 dias, e o 

 

Fonte: Elaboração própria com base na 
Carta de temperaturas (1961-
1990) e Carta da Hidrografia 
continental - Principais bacias 
hidrográfica (Atlas do Ambiente 
2008). Localização vitícola com 
base em CNIG. 1995. 
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maior número de dias com temperatura superior a 25 °C, verifica-se nos meses de Julho 

e de Agosto, entre 25 a 26 dias16.  

A estação meteorológica de Nelas regista a temperatura média mensal mais 

elevada nos meses de Julho e de Agosto, 21 °C e a temperatura média mensal mais 

baixa, 7,3 °C no mês de Janeiro. A temperatura média mensal máxima atingiu-se em 

Agosto, com 28,8 °C e a temperatura média mensal mínima mais baixa em Janeiro, com 

3,1 º C. O maior número de dias com temperatura inferior a zero °C situou-se nos meses 

de Janeiro e Dezembro com 5 dias e o maior número de dias de temperatura superior a 

25 °C registou-se nos meses de Julho e de Agosto, de 23 a 25 dias16. 

 

 

5.6.2. - Geadas 

 

As videiras sofrem especialmente com as geadas, no que concerne às 

manifestações deste tipo de tempo fora de época, como, por exemplo, as geadas de 

Primavera. Em algumas regiões evita-se a formação de geadas pela recorrência a 

ventoinhas eléctricas, aquecedores, helicópteros, que ao movimentarem o ar frio, 

impedem que a temperatura junto às cepas desça abaixo do nível de congelação 

(Loureiro, 1993; Beckett, 1998). 

Com base nas normais climatológicas 1961-1990, das estações meteorológicas de 

Viseu e Nelas, em Viseu, o maior número de dias com geada, 10 a 11 dias, verifica-se 

nos meses de Janeiro e de Dezembro. Em Nelas, o maior número de dias com geada, 

nos meses de Janeiro e de Dezembro, entre 10 a 11 dias. Contudo as geadas tardias 

ocorridas em Abril e em Maio provocam maiores prejuízos para a produção (Loureiro, 

1993; Gouveia, 2008a). 

 

 

5.6.3. - Ventos 

 

O rumo do vento traduz a força do gradiente dos principais centros barométricos, 

e reflecte a intercepção do relevo à escala regional com este agente (Daveau, 2005a). 

                                                
16 Com base nas normais climatológicas do período de 1961-1990 das estações meteorológicas de Viseu e Nelas (as únicas nesta 
área para as quais podem ser calculadas). Instituto de Meteorologia, IP Portugal. 
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A estação de Viseu apresenta maior frequência de ventos do rumo Nordeste, 

seguida do rumo Sudoeste, enquanto em Nelas se verifica a situação inversa. 

 

 

5.6.4. - Insolação e nevoeiro 

 

Tão importante como o calor é a luz solar, pois o calor provém na sua grande 

maioria da luz solar acumulada. A razão por que as uvas amadurecem em zonas 

consideravelmente frias resulta do facto de receberem longos dias de insolação no 

período da vindima. Mesmo numa área relativamente quente, os frutos terão dificuldade 

em amadurecer, se não houver bastantes horas de sol (Beckett, 1998). 

O nevoeiro pode ser um factor de atenuante térmico em climas do tipo 

mediterrâneo, mas também potencia problemas sanitários na vinha em épocas atreitas ao 

desenvolvimento de doenças (Loureiro, 1993; Nogueira, 1996, Gouveia, 2008b).  

Com base nas normais climatológicas do período de 1961-1990 das estações 

meteorológicas de Viseu e Nelas, em Viseu, o maior número de dias com nevoeiro, 3 

dias, ocorre nos meses de Julho e de Agosto, com grande importância para a vinha. Em 

Nelas, o maior número de dias com nevoeiro, 2 dias, verifica-se nos meses de Janeiro, 

de Julho, de Novembro e de Dezembro. 

Quanto à insolação, a figura 9 mostra-nos que é a área com menor altitude17 e a 

menos declivosa18 que apresenta os valores médios anuais de insolação mais elevados. 

                                                
17 Ver figura 6 
18 Ver figura 7 
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Figura 9 – Insolação e localização vitícola na Região Demarcada do Dão. 

 

A maior insolação coincide com as áreas mais planas. O máximo de insolação 

corresponde ao máximo das temperaturas médias diárias19. A área com menores valores 

de insolação abrange os concelhos de Seia, de Oliveira do Hospital e de Gouveia, 

devido ao efeito de abrigo proporcionado pela cordilheira central e, de certo modo, à 

exposição de Noroeste. A área com maiores valores de insolação abrange parte dos 

concelhos de Tondela, Viseu, Nelas, Carregal do Sal e Santa Comba Dão. 

 

                                                
19 Ver figura 8. 

 

Fonte: Elaboração própria com base na Carta 
de Insolação (1961-1990) e Carta  
Hidrografia Continental - Principais 
bacias hidrográfica (Atlas do 
Ambiente 2008). Localização vitícola 
com base em CNIG. 1995. 
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5.6.5. - Precipitação e humidade  

 

O ideal é a ocorrência de precipitação no período certo que, na viticultura, se 

divide entre o Inverno e a Primavera. A videira necessita de um abastecimento de água 

suficiente para certificar o crescimento dos seus órgãos vegetativos e reprodutores. A 

água necessária a este abastecimento encontra-se disponível no solo, geralmente no final 

do Inverno, constituindo uma reserva útil. Sobretudo em Julho e Agosto a evaporação e 

a transpiração aumentam bastante, enquanto as chuvas vão rareando a sua frequência, o 

que, por sua vez, faz com que diminua a reserva útil de água no solo (Reynier,1995). 

O solo ideal é bem drenado, sem ficar alagado, mas que permita acumular 

humidade ao alcance das raízes da planta (Loureiro, 1993), que é o caso da maior parte 

das características pedológicas do Dão, como referido. 

Quanto mais extremas as condições climatéricas, no âmbito da seca, mais 

profundamente as raízes da planta se afundam no solo e maior a qualidade do fruto e do 

produto final. Porém, a secura, resultante da escassez de precipitações ou de solos com 

poucas capacidades de retenção de água, limita a capacidade de produção (Bettencourt, 

1980, Reynier, 1995). 

Na figura 10, são as áreas de montanha (ver figura 6) que recebem maiores 

quantidades de precipitação. É evidente, também, um corredor de menor precipitação 

entre os vales do rio Dão e Mondego. No geral, o centro da região, devido à menor 

altitude e declives mais suaves, recebem menores quantitativos de precipitação.  

Na estação meteorológica de Viseu, a precipitação total mensal atinge o valor 

mais elevado no mês de Fevereiro, 176,9 mm e o mais baixo, 14 mm em Agosto. O 

maior número de dias com precipitação ≥ 0,l mm, regista-se nos meses de Janeiro, 

Fevereiro, Março, Abril, Novembro e Dezembro, entre 12 e 14 dias e o maior número 

de dias com precipitação ≥ 10 mm, verifica-se nos meses de Janeiro, Fevereiro, 

Novembro e Dezembro, entre 5 a 6 dias. Os meses de Janeiro, Fevereiro, Novembro e 

Dezembro, registam os valores percentuais mais elevados de humidade relativa, às 9 

horas, oscilando entre 83% e 87%.20 

 

                                                
20Com base nas normais climatológicas do período de 1961-1990 das estações meteorológicas de Viseu e Nelas (as únicas nesta área 
para as quais podem ser calculadas). Instituto de Meteorologia, IP Portugal. 
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Figura 10 – Precipitação média anual e localização vitícola na Região Demarcada do Dão. 

 

Na estação meteorológica de Nelas, o valor mais elevado da precipitação total 

mensal ocorre no mês de Janeiro, com 157,2 mm e o valor mais baixo, 12,9 mm em 

Agosto. O maior número de dias com precipitação ≥ 0.l mm verifica-se nos meses de 

Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro e Dezembro, entre 12 e 15 dias e o maior 

número de dias com precipitação ≥ l0 mm regista-se nos meses de Janeiro, Fevereiro e 

Dezembro, entre 5 a 6 dias. A humidade relativa às 9 horas tem os valores percentuais 

mais elevados nos meses de Janeiro, Fevereiro, Novembro e Dezembro, entre 83% e 

85%20. 

A localização vitícola, na RDD, coincide com as áreas onde os quantitativos de 

precipitação são mais moderados. 

 

Fonte: Elaboração própria com base na Carta 
de Precipitação – (1961-1990) e 
Carta da Hidrografia Continental - 
Principais Bacias Hidrográfica (Atlas 
do Ambiente 2008). Localização 
vitícola com base em CNIG. 1995 
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5.6.6. - O empreendimento hidráulico da Aguieira e os impactes de natureza 

climática 

 

A construção de empreendimentos hidráulicos conduz à alteração, muitas vezes 

irreversível, dos ecossistemas naturais, não só nas áreas restritas à implantação mas 

também em áreas bastante mais vastas (Cunha, 1992). 

A barragem da Aguieira, de grande dimensão (450xl06 m3 de capacidade), fica 

localizada na região centro do país, mais propriamente na bacia hidrográfica superior do 

Mondego. Na região demarcada do Dão, a potencial área afectada pela referida infra-

estrutura localiza-se nos distritos de Viseu e de Coimbra, abrangendo os concelhos de 

Santa Comba Dão, de Mortágua, de Carregal do Sal, de Tábua e de Penacova. Sendo 

um dos escalões principais do esquema hidráulico de aproveitamento da Bacia do 

Mondego, é nos sectores terminais dos rios Dão e Criz que a albufeira da Aguieira está 

implantada, criando uma área inundada de cerca de 2000 ha (Nogueira, 1996)21. 

Os grandes reservatórios, pelas maiores taxas de evaporação e de 

evapotranspiração podem aumentar a humidade relativa do ar, o que vai afectar o 

balanço de radiação, podendo diminuir a continentalidade do clima (diminuição das 

temperaturas máximas e aumento das mínimas), havendo formação mais frequente de 

neblina e nevoeiro em determinadas épocas do ano, aumento das precipitações totais, 

sendo ainda possível uma ligeira modificação da frequência e tipo de chuvas. Devido ao 

menor atrito ar-água, a velocidade dos ventos predominantes na área pode aumentar, 

sobretudo se a albufeira se estende na direcção dos ventos mais frequentes (Alonso, 

1989). 

Se considerarmos a barragem da Aguieira, a área de influência directa 

corresponde à parte alagada onde se registaram os impactes22 imediatos da acção, numa 

escala local. Por sua vez, a área de influência indirecta desenvolve-se quer na periferia 

da albufeira (escala local) quer nos sectores que lhe ficam a montante ou a jusante 

(escala regional). Os impactes decorrentes das transformações climáticas e do próprio 

                                                
21 O objectivo do trabalho de Nogueira (1996) foi: “(…) identificar os impactes de natureza climática, resultantes da ruptura do 
equilíbrio provocado pela inserção na região de uma toalha de água, como é o caso da albufeira da Barragem da Aguieira, mas, 
também, apresentar uma avaliação sumária destes impactes e doutros resultantes do próprio empreendimento hidráulico”. 
22 Na construção de barragens e rectificação de canais, podem ser entendidos quatro níveis de influência com nítida tradução 
temporal e espacial: directa com impactes imediatos e locais; indirecta com impactes imediatos, a médio ou a longo prazo, 
visualizados à escala local e regional; na totalidade da bacia com impactes a médio ou a longo prazo, considerados à escala 
regional; político-administrativo com impactes imediatos, a médio ou a longo prazo, referenciados a diferentes escalas espaciais. 
(Nogueira, 1996, adaptado de Cunha, 1992). 
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empreendimento são imediatos, a médio e a longo prazo, sendo analisados à escala local 

e regional (Nogueira, 1996, adaptado de Henriques, 1994). 

O estudo de Nogueira (1996)23 incide sobre a área de influência indirecta da 

Barragem da Aguieira e incidiu, sempre que possível, num período anterior e posterior à 

construção da barragem da Aguieira. 

A implementação do projecto acarretou movimentação de terras e 

desflorestações significativas a nível do corpo e dos acessos à barragem. Mas, a esta 

fase estão também associadas alterações hidrológicas, florísticas, faunísticas, de uso do 

solo agrícola e da rede viária, entre outras (Nogueira, 1996). 

A abordagem teórica das questões climáticas implica três diferentes níveis de 

análise: tempo, espaço e a própria percepção humana dos fenómenos climáticos (Sellers 

& Robinson, 1986).  

Nogueira (1996) considerou que existem alterações na temperatura, 

nomeadamente, no que diz respeito à redução da amplitude térmica, resultante da 

descida da temperatura máxima por aumento da absorção atmosférica e subida da 

temperatura mínima por diminuição de irradiação.  

Para o período anterior à presença da albufeira, os valores mais altos da 

precipitação total anual registam-se em Santa Comba Dão, onde também se verifica um 

maior número de dias de precipitação ≥ 10 mm. Analisando as mesmas séries de valores 

para o período que corresponde à presença da albufeira (1982-1991), verificou-se uma 

diminuição dos valores totais de precipitação. Na verdade, os valores mais altos de 

precipitação total anual e o maior número de dias de precipitação > 10 mm verificam-se 

em Almaça. No período posterior a 1982, formaram-se neblinas durante todo o ano, 

com um tempo de duração médio diário de cerca de sete horas, de maior grau de 

intensidade e duração na estação fria. Os nevoeiros são de advecção e é frequente no 

Inverno a presença de nevoeiros com aspecto de fumo à superfície da toalha de água. 

Também um aumento da velocidade dos ventos predominantes do rumo Noroeste e 

Sudoeste se nota, nos meses de Verão. Quanto às geadas há uma diminuição 

significativa, associando essa diminuição à presença da albufeira (Nogueira, 1996). 

                                                
23 Quanto à área periférica, na análise da temperatura, Nogueira (1996) considerou, os períodos de 1981-1992 e 1978-1992, 
utilizando o posto meteorológico da barragem da Aguieira e os postos meteorológicos agrários de Treixedo (Stª Comba Dão) e 
Espariz (Tábua), realizando, os dois últimos, apenas leituras nos meses de Verão.  
Na análise da precipitação considerou o período anterior e posterior à presença da albufeira, utilizando os períodos de 1947-1991 e 
1947-1988, nos postos udométricos de Stª Comba Dão e Coja; no posto udométrico de Almaça, considerou os períodos de 1960-
1991 e 1960-1988. 
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O estudo realizado não permitiu admitir a existência clara de impactes climáticos 

que se manifestem à escala regional. No entanto, à escala local, se as análises mais 

quantitativas deixam algumas dúvidas, a verdade é que a presença de alguns fenómenos, 

nomeadamente, o aumento do nevoeiro, da humidade relativa, a redução da amplitude 

térmica diária, permitem considerar a existência de impactes climáticos na periferia da 

albufeira, em especial, na temperatura média mínima de Julho (Nogueira, 1996). 

Atribuiu-se o valor de magnitude 1 (reduzido), ao impacte resultante do efeito 

gerado pela albufeira da Aguieira no indicador de impacte temperatura24. 

Os resultados do apuramento geral do inquérito nas populações rurais permitem 

mostrar que a percepção dos impactes climáticos (aumento de humidade e nevoeiro) 

gerados pela construção da barragem é significativa, revelando algumas diferenças 

espaciais, que vieram prejudicar a agricultura, na medida em que aumentaram o número 

de doenças ou pragas que se veio reflectir, nomeadamente, na produção e na qualidade 

das vinhas. A população urbana inquirida referencia também em "observações" e como 

desvantagem da construção da barragem, o aumento de humidade e nevoeiro. Nos 

centros urbanos, a percepção do impacte é igualmente diferenciado. Em Santa Comba 

Dão, a percepção de impactes climáticos com aumento de humidade e nevoeiro é mais 

forte, logo seguida de Mortágua e Tábua, sendo mais fraca em Carregal do Sal. Por 

outro lado, é significativo o número de pessoas que focam uma diminuição das geadas 

(Nogueira, 1996). 

Nogueira (1996), atribuiu: -2P aos impactes resultantes dos efeitos gerados pela 

albufeira na humidade relativa e no nevoeiro; 2P, aos impactes resultantes dos efeitos da 

albufeira nas geadas. Em suma, atribuiu-se os seguintes graus de significância: -2P, aos 

impactes resultantes dos efeitos gerados pela albufeira no clima, na hidrologia, na 

vegetação, na agricultura, na silvicultura e nos solos. O estudo efectuado permite tirar 

algumas conclusões relativamente às alterações ambientais resultantes da inserção na 

região de um empreendimento hidráulico da envergadura da Barragem da Aguieira. Os 

impactes climáticos registados são dados como imediatos, permanentes e visualizados à 

escala local. O aumento da humidade e do nevoeiro veio acentuar doenças e pragas, 

surgindo a necessidade de curas sucessivas, sem que, por vezes, se obtenham resultados 

numa agricultura já por si decadente. Associando este facto, alguma falta de capacidade 

técnica, a vinha apresenta, com mais frequência, problemas de podridão. 
                                                

24 Numa escala de 1 a 3, em que 1 corresponde a uma magnitude de impacte inferior a 1 grau de temperatura; 2, magnitude de 
impacte entre 1 a 3 graus de temperatura; 3, magnitude de impacte superior a 3 graus de temperatura. 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente trabalho teve como objectivo principal avaliar a utilidade da base de 

dados da certificação de vinhos DOC Dão, entre 1998 e 2004, na caracterização da 

RDD. As variáveis em análise na caracterização da RDD são designadamente, o 

concelho, o tipo de operador, o ano de colheita e os vinhos.  

 

 

1. -  A Caracterização da RDD Através da Base de Dados da Certificação 

 

A certificação dos vinhos DOC Dão é um processo legal e obrigatório para a 

aprovação dos vinhos elaborados na RDD, de acordo com os requisitos legais descritos 

nos estatutos da RDD (CVRD, 1995).  

Este processo decorre após declaração de colheita e produção de cada ano e 

deverá ser realizada até 31 de Julho do ano seguinte à produção. Esta certificação 

compreende uma avaliação físico-química nos laboratórios da CVRD e uma análise 

sensorial na câmara de provadores do Dão, do mesmo organismo.  

Os dados de certificação Dão contemplam, para além da informação analítica e 

sensorial, a informação do tipo de agente económico, do seu concelho, do volume de 

vinho certificado, do tipo de vinho, da qualidade de vinho e do ano de colheita.  

A partir destas informações foi construída uma base de dados, que reuniu todas 

elementos envolvidos na certificação de vinhos do Dão. A partir dessa base podemos 

efectuar relações entre as várias variáveis, parâmetros analíticos e a nota de análise 

sensorial, que possibilitam uma caracterização da Região e dos seus vinhos. Esta 

caracterização assenta nos vinhos propostos à certificação em geral, nos vinhos que são 

aprovados por análise sensorial, aprovados por análise físico-química, reprovados por 

análise sensorial e reprovados por análise físico-química. Este procedimento permite 

assim dar a conhecer as evidências acerca do potencial de qualidade da RDD.  
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1.1. - A base de dados dos vinhos do Dão submetidos à certificação 

 

Construímos a base de dados a partir da reunião de todos os boletins referentes 

aos vinhos apresentados à certificação Dão das colheitas de 1998 a 2004. 

Esta compilação reuniu 4435 vinhos analisados na CVRD, representado assim o 

conjunto de todos os vinhos aprovados com certificação Dão, o conjunto de todos 

vinhos reprovados por prova e o conjunto de todos os vinhos reprovados por análise 

físico-química.  

Esta base é assim constituída por parâmetros analíticos, nota de análise sensorial, 

volume de vinho das vasilhas e pelas variáveis de estudo: tipo de vinho, estilo de vinho, 

concelho, ano de colheita e tipo de operador. Estes dados fazem parte da informação 

referente a cada um dos vinhos avaliados na CVRD. 

Para a construção desta base de dados utilizou-se uma técnica informática de 

programação que consistiu na criação de uma Macro25 especifica em VBA26 (visual 

basic) a decorrer no programa Excel (Microsoft TM), descrita por Loureiro (2005), 

Loureiro (2007), Peres (2007) e Jacobson (2007). Esta programação informática 

permitiu a reorganização dos dados, de forma a possibilitar a sua interpretação e a 

adaptação para tratamento no software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 

– versão 15.0). 

 

 

1.1.1. - Os parâmetros analíticos  

 

A base de dados dos vinhos Dão contém um conjunto de parâmetros analíticos 

específicos para vinhos tintos e específicos para vinhos brancos, conforme é 

apresentado no Quadro 1, que evidencia o método analítico utilizado em cada um na 

determinação dos parâmetros. 

                                                
25 Macro, na Ciência da Computação, é uma abstracção que define como um padrão de entrada deve ser substituído por um padrão 
de saída de acordo com um conjunto de regras.  
26 O Visual Basic é uma linguagem de programação produzida pela empresa Microsoft. 
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Quadro 1 – Parâmetros analíticos determinados para a certificação. 

Parâmetro analítico 
Unidade Método 

Determinação 

Vinhos Tintos 

Determinação 

Vinhos Brancos 

3,5 - Diglucósido da Malvidina (Pesquisa) - NP- 2276 √  

Ácido Cítrico mg/dm3 MI15 √ √ 

Acidez Fixa g/dm3 Reg. CEE 2676/90 √ √ 

Ácido Málico g/dm3 MI24 √  

Acidez Total g/dm3 MI32 √ √ 

Acidez Volátil g/dm3 Reg. CEE 2676/90 √ √ 

Relação Álcool em Peso/Extracto Seco Reduzido - MI06 √ √ 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20 ºC) % Vol. MI04 √ √ 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20 ºC) % Vol. MI25 √ √ 

Açúcares Não Redutores g/dm3 MI28 √ √ 

Antocianas mg/dm3 MI21 √  

Açúcares Redutores g/dm3 Reg. CEE 2676/90 √ √ 

Açúcares Totais g/dm3 NP-2224 √ √ 

Cálcio mg/dm3 MI03 √ √ 

Cloretos mg/dm3 Reg. CEE 2676/90 √ √ 

Corantes Sintéticos (Pesquisa) - MI26 √  

Cobre mg/dm3 MI02 √ √ 

Densidade Relativa 20º C/20º C - Reg. CEE 2676/90 √ √ 

Extracto Não Redutor g/dm3 MI29 √ √ 

Extracto Seco Total g/dm3 Reg. CEE 2676/90 √ √ 

Ferro mg/dm3 MI01 √ √ 

Fenóis Totais u.a. MI22 √  

Intensidade da Cor u.a. Reg. CEE 2676/90 √  

Massa Volúmica (20 ºC) g/dm3 Reg. CEE 2676/90 √ √ 

pH - MI31 √ √ 

Sulfatos mg/dm3 Reg. CEE 2676/90 √ √ 

Sulfuroso Livre mg/dm3 MI09 √ √ 

Sulfuroso Total mg/dm3 MI10 √ √ 

Tonalidade - Reg. CEE 2676/90 √  

 

O laboratório da CVRD apresenta Acreditação IPQ – 99/L.249 para os ensaios 

de ferro, cobre, cálcio, título alcoométrico volúmico adquirido, título alcoométrico 

volúmico total, massa volúmica a 20 º C, densidade relativa 20 ºC/20 ºC, extracto seco 

total, acidez volátil, acidez total, acidez fixa, pH, açúcares redutores, açúcares totais, 
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cloretos, açúcares não redutores, extracto não redutor, relação álcool em peso/extracto 

reduzido, pesquisa de corantes orgânicos sintéticos (função ácida) e ácido cítrico.  

Apesar da base contemplar a determinação do 3,5 - Diglucósido da Malvidina e 

dos Corantes Sintéticos, estes não foram considerados no estudo uma vez que todas as 

amostras se revelaram negativas para estas pesquisas.  

 

 

1.1.2. - A análise sensorial  

 

A análise sensorial é efectuada a todos os vinhos apresentados à certificação, 

sendo realizada na câmara de provadores da CVRD por um painel constituído por 11 

provadores. 

É utilizado o método interno da câmara de provadores (CVRD, 1995), adaptado 

da União Internacional dos Enólogos descrito por Curvelo-Garcia (1988). Este painel 

apresenta uma variação etária dos 30 aos 65 anos.  

Como forma de aferição do painel, são realizados testes regulares com amostras 

anteriormente provadas onde se averigua o grau de desvio de cada provador em cada 

prova face a um conjunto de vinhos. Este processo tem contribuído para o aumento da 

exactidão e precisão do painel. 

As sessões de prova são realizadas às 10 horas sendo provados no máximo 15 

vinhos codificados, por dia.  

 

 

1.1.3. - Caracterização das variáveis  

 

As variáveis de estudo neste trabalho são os concelhos, o tipo de vinho, o estilo 

de vinho, o tipo de operador e o ano de colheita.  

 

 

1.1.3.1. - Os concelhos  

 

Os concelhos em estudo são todos aqueles que apresentaram vinhos para a 

certificação entre 1998 e 2004. 
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Durante este período a CVRD processou vinhos para a certificação provenientes 

dos concelhos de Arganil, de Carregal do Sal, de Gouveia, de Mangualde, de Nelas, de 

Oliveira do Hospital, de Penalva do Castelo, de Santa Comba Dão, de Sátão, de Seia, de 

Tábua, de Tondela e de Viseu, constituindo assim o conjunto de concelhos em estudo 

neste trabalho. De referir que a RDD, para além deste concelhos, contém ainda o 

concelho de Fornos de Algodres e de Aguiar da Beira. 

 

 

1.1.3.2. - O tipo de vinho 

 

Os tipos de vinho apresentados à certificação entre 1998 a 2004 são: Base 

Espumante Branco, Base Espumante Rosado, Base Espumante Tinto, Branco, Rosado e 

Tinto.  

 

 

1.1.3.3. O estilo de vinho  

 

O estilo de vinhos que podem ser atribuídas no processo de certificação reparte-

se pelas designações de Dão, Dão Novo e Dão Clarete. 

As menções de Reserva e Garrafeira associadas aos tipos de estilo não são 

atribuídas no processo de certificação, sendo posteriormente, avaliados e conferidos 

pelo processo de autorização de engarrafamento, de acordo com os estatutos da RDD 

(CVRD, 1995). 

 

 

1.1.3.4. O tipo de operador 

 

A RDD compreende quatro tipologias de operadores, nomeadamente 

armazenista/produtor/engarrafador, sector cooperativo, vitivinicultor/engarrafador e 

vitivinicultor, que representam as formas de estrutura económica vitivinícola da região. 

A designação legal de cada um deste tipo de agente económico está consagrada no 

regulamento comunitário 1493/1999. 
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1.1.3.5. Ano de colheita 

 

O estudo incide sobre sete anos de colheita de vinho elaborado na RDD entre 

1998 a 2004. 

De referir que o processo de certificação decorre desde a apresentação da 

declaração de colheita e produção e termina a 31 de Julho do ano seguinte.  

 

 

2. -  Análise Estatística e Tratamento dos Dados 

 

A análise estatística foi realizada com o recurso ao software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences – versão 15.0). A utilização deste programa informático 

teve como base a metodologia descrita em Pestana & Gageiro (2000), Maroco (2003), 

Pestana & Gageiro (2005). 

A análise de resultados foi realizada separadamente para a amostra total, para 

vinhos brancos e para vinhos tintos.  

A relação da percentagem do volume de vinho aprovado no total do volume de 

vinho proposto à certificação permitiu-nos definir os conceitos de aptidão, associado às 

variáveis concelho e ano de colheita, e capacidade técnica, associado ao tipo de 

operador, para a produção de vinho DOC Dão. 

 

 

2.1. Caracterização geral a partir dos vinhos propostos à certificação  

 

A partir do total das amostras apresentadas à certificação (4435) procedemos à 

sua caracterização, que consiste numa análise descritiva dos dados segundo as variáveis: 

concelho, tipo de vinho, estilo de vinho, tipo de operador e ano de colheita. Os 

resultados são apresentados através da exposição da totalidade dos vinhos na 

certificação, pelos vinhos aprovados, pelos vinhos reprovados por prova e pelos vinhos 

reprovados por análise. 

Os resultados expressam-se em volume de vinho. Como complemento, também 

é apresentada informação acerca do número de vinhos (boletins) no processo de 

certificação. Estes dados estão apresentados no Anexo I. 
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2.2. Caracterização dos vinhos brancos e tintos DOC Dão 

 

Esta caracterização incide sobre as amostras de vinhos brancos e tintos DOC 

Dão, para as quais se procedeu à análise que se passa a descrever. 

 

 

2.2.1. Análise descritiva referente às variáveis: concelho, tipo de operador e 

ano de colheita. 

 

Analogamente ao que foi elaborado na caracterização geral, os resultados da 

análise descritiva são apresentados de forma global, para vinhos aprovados, vinhos 

reprovados por prova e vinhos reprovados por análise. 

 

 

2.2.2. Exposição dos motivos de reprovação de vinhos brancos e tintos DOC 

Dão  

 

A partir da base de dados dos vinhos reprovados propostos a DOC Dão podemos 

descrever os motivos de reprovação associados às reprovações por análise físico-

química e por prova, permitindo assim averiguar quais são as razões principais que 

explicam o insucesso dos vinhos na RDD.  

 

 

2.2.3. Caracterização dos vinhos brancos e tintos DOC Dão a partir da 

análise sensorial como factor de qualidade 

 

A caracterização da análise sensorial e o estudo da sua relação com outras 

variáveis são realizadas para a amostra constituída por vinhos brancos e tintos DOC 

Dão aprovados. 

Avalia-se o efeito das variáveis concelho, tipo de operador e ano de colheita na 

análise sensorial através de análise de variância (ANOVA) e o teste de Tukey de 

comparação múltipla de médias. Os cálculos efectuados são ponderados por volume de 

vinho. A ANOVA é uma metodologia estatística utilizada para efectuar a comparação 
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de médias de três ou mais amostras aleatórias independentes. Quando na ANOVA se 

rejeita a hipótese nula, pode-se inferir que existe pelo menos uma média populacional 

que difere das restantes. Todavia, a ANOVA nada indica sobre qual ou quais dos pares 

de médias são estatisticamente diferentes. O teste de Tukey foi o teste de comparação 

múltipla de médias utilizado para esse efeito (Pestana & Gageiro, 2000; Maroco, 2003, 

Pestana & Gageiro, 2005). 

O coeficiente de correlação de Pearson (Pestana & Gageiro, 2005) foi utilizado 

para analisar a correlação existente entre os parâmetros analíticos e a nota na análise 

sensorial.  

 

 

2.2.4. Relação entre a análise sensorial e o volume de vinho branco e tinto 

DOC Dão  

 

Pretende-se averiguar qual o tipo de relação existente entre o volume de vinho 

branco e tinto DOC Dão e a nota de análise sensorial atribuída na certificação. Para esta 

avaliação utilizou-se a análise de correlação através do coeficiente de Pearson. 

 

 

2.2.5. Relação entre análise sensorial e os parâmetros analíticos de vinhos 

brancos e tintos DOC Dão 

 

Esta avaliação aspira relacionar os parâmetros analíticos que possam justificar 

uma melhor análise sensorial. Utilizou-se a técnica de correlação através do coeficiente 

de Pearson, entre os vários parâmetros analíticos e a classificação obtida pelo vinho na 

análise sensorial.  

 

 

2.2.6. Caracterização dos vinhos brancos e tintos DOC Dão a partir dos 

parâmetros analíticos  

 

A caracterização físico-química dos vinhos é feita através de 27 parâmetros 

analíticos para vinhos tintos e 22 parâmetros analíticos para vinhos brancos. A 
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caracterização físico-química é realizada para os 2775 vinhos tintos e 953 vinhos 

brancos aprovados.  

O estudo do efeito das variáveis concelho, tipo de operador e ano de colheita na 

composição química dos vinhos foi realizado através de uma análise de componentes 

principais (ACP). A análise de componentes principais foi realizada tendo em conta 15 

parâmetros analíticos para vinhos tintos e 10 parâmetros analíticos para vinhos brancos.  

A Análise de Componentes Principais (ACP) é uma técnica estatística que 

permite transformar um conjunto de variáveis correlacionadas num conjunto menor de 

variáveis não correlacionadas, designadas por componentes principais e é usualmente 

interpretada como um método de redução de dados, podendo as componentes obtidas 

ser utilizadas em análise posteriores (Maroco 2003; Pestana & Gageiro, 2005).  

A ACP permitiu extrair componentes que explicam a variância para vinhos 

brancos e para vinhos tintos. As componentes extraídas foram utilizadas para analisar a 

influência do concelho, tipo de operador e ano de colheita na composição do vinho.  

 

 

3. -  A Representação Cartográfica 

 

Para as representações dos dados relativos aos concelhos, elaborámos 

representações cartográficas a partir de software de sistemas de informação geográfica, 

designado por Arcgis 9.2, produzido pela Esri - Gis and Mapping software, USA.  

As bases de dados foram previamente tratadas em Microsoft Excel, e 

posteriormente exportadas para o programa Arcgis. Dentro deste programa executámos 

as representações cartográficas pretendidas de acordo com a metodologia apresentada 

em Esri (2008). 

Este tipo de representação tem como objectivo simplificar a interpretação dos 

resultados obtidos. 
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IV. RESULTADOS 
 

 

1. -  Caracterização dos Concelhos, dos Tipos de Vinho, dos Estilos de Vinho, dos Tipos 

de Operador e Anos de Colheita Através da Base de Dados dos Vinhos Propostos à 

Certificação DOC Dão Entre 1998 a 2004 

 

Através da análise da base de dados dos vinhos propostos à denominação de origem 

pudemos realizar uma caracterização geral e descritiva do comportamento das variáveis: 

concelho, tipo de vinho, estilo de vinho, tipo de operador e ano de colheita, no processo de 

certificação. A apresentação dos resultados é manifestada através da exposição da totalidade 

dos vinhos na certificação, pelos vinhos aprovados, pelos vinhos reprovados por prova e 

pelos vinhos reprovados por análise. 

A partir das relações entre os volumes de vinhos aprovados e os volumes de vinhos 

propostos à certificação podemos determinar: a aptidão dos concelhos e dos anos de 

colheita; e a capacidade técnica do tipo de operador, para a produção de vinho DOC Dão. 

Este método de apresentação permite-nos obter uma melhor percepção da 

informação disponível.  

 

 

1.1. Caracterização geral dos concelhos a partir dos vinhos propostos à 

certificação 

 

A figura 11 representa os volumes de vinhos propostos à certificação em cada 

concelho, englobando os vinhos aprovados, reprovados por análise e por prova27. 

                                                
27Ver Quadros 1 e 2 no ANEXO I. 
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Figura 11 – Volumes totais de vinho propostos à certificação por concelho. 

 

Verificamos, através da sua análise, que existe uma heterogeneidade entre os 

concelhos da RDD nos volumes de vinho propostos à certificação. 

Atendendo à produção, podemos distinguir na RDD três grupos de concelhos. O 

primeiro, o mais produtivo, corresponde aos concelhos de Mangualde e de Tondela; o 

segundo, de produção média, é constituído pelos concelhos de Nelas, de Gouveia, de 

Penalva do Castelo, de Carregal do Sal e de Viseu; os restantes concelhos formam um 

terceiro grupo, o menos produtivo. 

Podemos constatar que existe uma sinergia produtiva no centro da RDD que 

contrasta com uma escassez de produção nos concelhos mais a Sul. 

 

 

1.1.1. Caracterização geral dos concelhos a partir dos vinhos aprovados 

 
Para uma melhor caracterização dos concelhos relativamente à capacidade de 

aprovação de vinhos DOC Dão, analisámos os volumes aprovados em cada concelho, cuja 

figura 12 é a sua representação cartográfica28. 

 

                                                
28 Ver Quadros 1 e 2 no ANEXO I. 
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Figura 12 – Volumes de vinhos aprovados por concelho. 

 

Verificamos que o grupo de concelhos correspondente aos maiores volumes 

aprovados compreende Mangualde e Tondela, com um total de 44,4 % do volume de vinho 

DOC Dão. Os concelhos de Nelas, de Gouveia e de Penalva do Castelo constituem um 

segundo grupo de aprovação que totalizam 40,9 %. Um terceiro grupo compreende os 

restantes concelhos em que se destacam Carregal do Sal e Viseu.  

 

 

1.1.2. Caracterização geral dos concelhos a partir dos vinhos reprovados por 

análise 

 

O estudo dos volumes reprovados por análise pretende obter uma melhor 

interpretação acerca das incidências que cada concelho tem na reprovação analítica de 

vinhos propostos à certificação. A figura 13 representa os volumes referidos, por concelho29. 

                                                
29 Ver Quadros 1 e 2 no ANEXO I. 
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Figura 13 - Volumes de vinhos reprovados por análise, por concelho. 

 

O grupo de concelhos correspondente aos maiores volumes reprovados por análise 

compreende Mangualde e Nelas representando um total de 52,1 %. Os concelhos de 

Gouveia e de Penalva do Castelo constituem o segundo maior grupo de reprovação por 

análise que totalizam 25,4 %. O terceiro grupo, com menores volumes de reprovação por 

análise compreende os restantes concelhos.  

 

 

1.1.3. Caracterização geral dos concelhos a partir dos vinhos reprovados por 

prova 

 

As tendências de cada concelho para a reprovação por prova constituem uma 

informação fundamental acerca da insuficiência sensorial à obtenção de vinhos DOC Dão. A 

figura 14 é uma representação desses volumes em cada concelho30. 

                                                
30 Ver Quadros 1 e 2 no ANEXO I. 
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Figura 14 – Volumes de vinhos reprovados por prova, por concelho.  

 

O grupo de concelhos correspondente aos maiores volumes reprovados por prova 

compreende Penalva do Castelo e Mangualde representando um total de 40,0 %. Os 

concelhos de Tondela, de Nelas, de Viseu e de Gouveia constituem o segundo grupo de 

reprovação que totalizam 49,1 %. O terceiro grupo, com menores volumes reprovados, 

compreende aos restantes concelhos.  

 

 

1.1.4. Relação percentual entre os volumes aprovados e reprovados por 

concelho 

 

Neste ponto podemos avaliar os concelhos quanto à sua aptidão ou inaptidão para a 

produção de vinhos DOC DÃO, permitindo-nos, duma forma sintética, avaliar o potencial 

de produção31. 

Em termos de consideração geral é de notar que 84,5 % do volume de vinho 

proposto à certificação foi aprovado. Dos 15,5 % do total do volume reprovado, 7,2 % foi 

reprovado por análise e 8,3 % foi reprovado por prova, o que nos indica haver uma ligeira 

tendência para a reprovação por prova. 

A figura 15 representa as relações percentuais entre volumes aprovados e reprovados 

por concelho. 

                                                
31 Ver Quadro 3 no ANEXO I. 
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Figura 15 – Relação percentual entre os volumes aprovados, reprovados por análise e por prova, por concelho. 

 

Segundo este critério, podemos destacar Carregal do Sal, Seia, Oliveira do Hospital e 

Tondela como o conjunto dos concelhos com maior aptidão à produção de vinho DOC 

DÃO. Por outro lado evidenciam-se Sátão, Viseu, Santa Comba Dão e Arganil como os 

concelhos com menor aptidão à obtenção de vinhos DOC DÃO. 

Relativamente aos volumes reprovados destacam-se os concelhos de Sátão, de Viseu e 

de Tábua como os concelhos que apresentam maior percentagem de reprovação por análise 

e os concelhos de Arganil, de Santa Comba Dão, de Viseu e de Sátão como os concelhos 

que apresentam maior reprovação por prova. 

 

 

1.1.5. Relação entre a produção e a aptidão por concelho 

 

Através da análise dos pontos anteriores construímos o Quadro 2 com o objectivo de 

classificar os concelhos da RDD através da relação entre a produção e a aptidão, em que a 

produção consiste no peso percentual do concelho no total do volume de vinho proposto à 

certificação; como já referido, a aptidão consiste na relação percentual do volume aprovado 

no volume de vinho proposto à certificação, de cada concelho. 



___________________________________________________________________________ Resultados 

 49 

Como critérios à construção do Quadro 2, classificámos a produção pelas designações 

de fraca, de moderada e de forte. Por sua vez, a aptidão foi classificada de reduzida, de 

mediana e de elevada.  

Desta forma podemos ter uma percepção sintética do potencial de cada concelho. 

 
Quadro 2 – Produção e aptidão por concelho. 

Classificação  Critérios   

Concelhos Produção Aptidão  Aptidão   

Arganil fraca reduzida  ≥61,1% - <70,0% reduzida 

Carregal do Sal moderada elevada  ≥70,0% - <80,0% mediana 

Gouveia moderada elevada  ≥80,0% - <94,1% elevada 

Mangualde forte elevada     

Mortágua fraca elevada  Produção  

Nelas moderada elevada  ≥0,0% - <5,0% fraca 

Oliveira do Hospital fraca elevada  ≥5,0% - <17,0% moderada 

Penalva do castelo moderada elevada  >17% forte 

Santa Comba Dão fraca reduzida    

Sátão fraca reduzida    

Seia fraca elevada    

Tábua fraca mediana    

Tondela forte elevada    

Viseu fraca reduzida       

  

Desta forma podemos classificar os concelhos em cinco grupos, de A a E. 

O grupo A é constituído pelos concelhos de Tondela e de Mangualde, distinguidos 

por oferecerem uma forte produção e elevada aptidão. 

O grupo B caracterizado por demonstrar produção moderada e elevada aptidão é 

constituído pelos concelhos de Penalva do Castelo, de Nelas, de Gouveia e de Carregal do 

Sal. 

O grupo C compreende os concelhos de Oliveira do Hospital, de Mortágua e de Seia 

devido a apresentarem fraca produção e elevada aptidão. 

O grupo D compreende o concelho de Tábua que apresenta fraca produção e 

mediana aptidão. 

O grupo E caracteriza-se por apresentar fraca produção e reduzida aptidão sendo 

constituído pelos concelhos de Arganil, de Santa Comba Dão, de Sátão e de Viseu. 
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1.2. Caracterização geral dos tipos de vinho propostos à certificação 

 

Os tipos de vinho propostos à certificação classificam-se em vinhos base para 

espumantes branco, tinto e rosado; vinho branco; vinho rosado e vinho tinto32. 

Nesta secção averiguámos qual o peso e o comportamento de aprovação e 

reprovação que os vários tipos de vinho detêm no processo de certificação. Desta forma, 

apresentamos na fazemos a respectiva representação gráfica. 
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Figura 16 – Volumes de vinhos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e reprovados por 

prova, por tipo de vinho. 

 

Os vinhos base de espumante (branco, rosado e tinto) e os vinhos rosados 

representam um volume residual (0,4 %) do volume total de vinho proposto à certificação. 

O vinho base para espumante branco representa um volume de 89,7 % do total do 

volume dos vinhos base para espumantes propostos à certificação. 

Os tipos de vinho mais significativos são o vinho tinto (85,5 %) e o vinho branco 

(14,1 %), que juntos representam 99,6 % do total do volume de vinho proposto à 

certificação. 

Relativamente ao volume de vinho aprovado, 14,4 % é referente a vinho branco 

DOC Dão e 85,3 % é vinho tinto DOC Dão. 

No total do volume de vinho reprovado por análise os vinhos brancos representam 

6,6 % e os vinhos tintos 92,4 %, por outro lado, no volume de vinho reprovado por prova os 

vinhos brancos representam 17,5 % e os vinhos tintos 82,3 %.  

                                                
32 Ver Quadros 4 e 5 no ANEXO I. 
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1.2.1. Relação entre os volumes aprovados e reprovados por tipo de vinho 

 

A figura 17 representa graficamente as relações entre os volumes aprovados e 

reprovados por análise e por prova para cada tipo de vinho. Desta forma evidenciam-se os 

seus comportamentos no processo de certificação33.  
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Figura 17 – Relação percentual entre aprovações e reprovações por tipo de vinho. 

 

Relativamente aos vinhos brancos propostos à certificação DOC Dão, 86,3 % são 

aprovados. Constatámos uma maior incidência na reprovação por prova (10,3 %). Os vinhos 

tintos propostos à certificação obtiveram 84,2 % de aprovação e revelam uma distribuição 

equitativa entre o volume de vinhos reprovados por análise (7,8 %) e por prova (8,0 %). 

É de salientar o facto de no vinho rosado apenas 60,3 % do volume merecer a 

aprovação, que se deve a uma elevada reprovação por análise (38,9 %). 

 

                                                
33 Ver Quadro 6 no ANEXO I. 

Tipos de vinho 
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1.3. Caracterização geral dos estilos de vinho propostos à certificação 

 

O estilo de vinho divide-se em DOC Dão e DOC Dão associado às menções Novo e 

Clarete, isto é, DOC Dão Novo e DOC Dão Clarete34. 

Nesta secção averiguamos qual o peso e o comportamento de aprovação e 

reprovação que os vários estilos de vinho detêm no processo de certificação. Desta forma, 

apresentamos na figura 18 fazemos a representação gráfica dos volumes. 
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Figura 18 – Volumes de vinhos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e reprovados por 

prova, por estilo de vinho. 

 

Os estilos de vinho DOC Dão Clarete e DOC Dão Novo representam um volume 

residual (0,1%) do volume total de vinho proposto à certificação. 

O total do  vo lume aprovado  é const it uído  por  99,9 % de vinho  DOC 

Dão.  Por  outro  lado,  o  total do  vo lume reprovado  por  análise  compreende 

98,9 % dos vinhos propostos à  cert ificação  DOC Dão assim como o total de 

vo lume reprovado  por  prova que acumula  99,9 % de vinhos propostos à 

mesma designação.  

 

                                                
34Ver Quadros 7 e 8 no ANEXO I. 
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1.3.1. Relação entre os volumes aprovados e reprovados por estilo de vinho 
 

As relações entre os volumes aprovados e reprovados (por análise e por prova) para 

cada estilo de vinho são apresentadas na figura 19. Desta forma evidenciam-se os seus 

comportamentos no processo de certificação35.  
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Figura 19 – Relação percentual entre aprovações e reprovações por estilo de vinho. 

 

Podemos constatar que os vinhos propostos à certificação DOC Dão obtiveram uma 

aprovação de 84,5 %, enquanto que nos reprovados há uma tendência para reprovação por 

prova.  

 

 

1.4. Caracterização geral do tipo de operador a partir dos vinhos propostos à 

certificação 
 

O processo de certificação durante os anos em estudo registou quatro tipologias de 

operadores de vinho: armazenista/produtor/engarrafador, sector cooperativo, 

vitivinicultor/engarrafador e vitivinicultor36. 

                                                
35 Ver Quadro 9 no ANEXO I. 
36 Ver Quadros 10 e 11 no ANEXO I. 
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Nesta análise pretendemos avaliar qual a incidência da actividade que cada tipo de 

operador detém na RDD. Esta pesquisa permite-nos apurar qual o desempenho técnico que 

cada operador detém na produção de vinhos apresentados à certificação. Desta forma, 

apresentamos na figura 20 fazemos a representação gráfica dos volumes. 
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Figura 20 – Volumes de vinhos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e reprovados por 

prova, por tipo de operador. 

 

Destacam-se dois tipos de operadores com os maiores volumes de vinho propostos à 

certificação, nomeadamente o sector cooperativo (46,7 %) e o armazenista /produtor 

/engarrafador (45,9 %). 

Apesar do sector cooperativo produzir um maior volume de vinho, é o tipo de 

operador armazenista/produtor/ engarrafador que apresenta o maior volume aprovado (49,5 

%). O sector cooperativo é o operador responsável pelos maiores volumes reprovados por 

análise e por prova. 

 

 

1.4.1. Relação entre os volumes aprovados e reprovados por tipo de operador 

 

As relações entre os volumes aprovados e reprovados (por análise e por prova) para 

cada tipo de operador são apresentadas na figura 21. Desta forma evidenciam-se os seus 

comportamentos no processo de certificação37. 

 

                                                
37 Ver Quadro 12 no ANEXO I. 
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Figura 21 – Relação percentual entre aprovações e reprovações por tipo de operador. 

 

O tipo de operador armazenista/produtor/engarrafador aprovou 91,1% do volume 

que propôs à certificação, sendo legítimo afirmar que é o tipo de operador com maior 

capacidade técnica. Por outro lado, o sector cooperativo aprovou 77,8 % do volume 

proposto à certificação. Este operador apresenta a maior incidência na reprovação por 

análise e por prova demonstrando a sua menor capacidade técnica. 
 

 

1.5. Caracterização geral dos anos de colheita a partir dos vinhos propostos à 

certificação 

 

A análise dos anos de colheita tem como objectivo caracterizar o comportamento de 

cada um dos anos em estudo através dos volumes produzidos e suas relações de aprovação e 

reprovação no processo de certificação. Desta forma apresentamos na figura 22 a 

representação gráfica dos volumes38. 

                                                
38 Ver Quadros 13 e 14 no ANEXO I. 
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Figura 22 – Volumes de vinhos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e reprovados por 

prova, por ano de colheita. 

 

Verificamos que os anos de 1999, de 2000 e de 2001 foram os anos de colheita com 

os maiores volumes propostos à certificação. Por outro lado, o ano de 1998 detém o menor 

volume proposto à certificação.  

Relativamente aos vinhos aprovados averiguamos que o ano de 2001, de 2000 e de 

1999, apresentam os maiores volumes aprovados. O ano de 1998 caracterizou-se pelo menor 

volume aprovado. 

Os anos de 1999 e de 2000 apresentam os maiores volumes reprovados por análise. 

Os maiores volumes reprovados por prova localizam-se nos anos de 1999 e de 1998. 

 

 

1.5.1. Relação entre os volumes aprovados e reprovados por ano de colheita 

 

As relações entre os volumes aprovados e reprovados (por análise e por prova) para 

cada ano de colheita são apresentadas na figura 23. Evidenciam-se assim os seus 

comportamentos no processo de certificação39.  

 

 

                                                
39Ver Quadro 15 no ANEXO I. 
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Figura 23 – Relação percentual entre aprovações e reprovações por ano de colheita. 

 

Nos anos de 1999 e de 1998 aprovaram-se respectivamente 65,9 % e 71,1 % do 

volume proposto à certificação, sendo os anos com maiores percentagens de reprovação.  

A reprovação manifestada em 1998 deve-se a razões de prova, analisadas. Pelo 

contrário, o ano de 1999 demonstrou uma maior incidência de reprovação por análise.  

Por sua vez os anos com maiores percentagens de aprovação são os anos de 2004, de 

2003 e de 2001, os últimos dois em uníssono, com respectivamente 95,3 % e 93,5 %. Estes 

valores demonstram a maior aptidão destes anos para a certificação de vinhos DOC Dão. 

O ano de 2004 é o que apresenta a melhor relação entre o total de vinhos 

apresentados à certificação e os volumes aprovados. 

 

 

1.6. Relação entre o tipo de operador e o concelho referente a vinhos propostos 

à certificação 

 

Neste ponto, através da análise dos volumes de vinho propostos à certificação, apura-

se a actividade de cada tipo de operador em cada concelho. 

A representação cartográfica que se segue é alusiva à percentagem do volume de 

vinho por cada tipo de operador no total do vinho proposto à certificação (figura 24)40. 

 

                                                
40Ver Quadro 16 no ANEXO I. 
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Figura 24 – Representação da relação entre o tipo de operador, por concelho, referente aos vinhos propostos à 

certificação. 

 

A presença do operador armazenista/produtor/engarrafador é maior nos concelhos de 

Carregal do Sal (91,4 %), de Mangualde (74,4 %) e de Tondela (66,2 %), devendo esse facto 

à presença de empresas com estrutura forte, que pela mesma ordem de citação são: Dão Sul, 

Sogrape, Cruz & Companhia. Por outro lado, os concelhos de Arganil, de Oliveira do 

Hospital, de Sátão, de Seia, de Tábua e de Viseu não têm este tipo de operador. 

O sector cooperativo domina principalmente nos concelhos de Oliveira do Hospital 

(90,2 %), de Gouveia (85,5 %) e de Penalva do Castelo (79,1 %). Há ainda a salientar a 

ausência de estruturas produtivas deste tipo de operador nos concelhos de Arganil, de 

Mortágua, de Sátão, de Seia e de Tábua. 

Relativamente aos vitivinicultores, é notória a pouca expressão que detêm na 

produção, em toda a região. Apenas os concelhos de Mortágua (32,5 %), de Viseu (21,4 %) 

e de Seia (16,4 %) apresentam alguma expressão. 

Os vitivinicultores/engarrafadores estão presentes em todos os concelhos, sendo 

porém o único operador nos concelhos de Arganil, de Tábua e de Sátão, três concelhos 

periféricos com notória ausência de estruturas produtivas. Pelo que as aprovações e 

reprovações são da única responsabilidade deste tipo de operador nestes concelhos. 
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Os operadores vitivinicultor e vitivinicultor/engarrafador são residuais (7,4 %) 

quando comparados com os outros dois operadores armazenista/produtor/engarrafador e o 

sector cooperativo (92,6 %).  

 

 

1.6.1. Relação entre o tipo de operador e o concelho referente a vinhos 

aprovados 

 

A representação cartográfica que se segue (figura 25) apresenta as percentagens do 

volume de vinho aprovado por cada tipo de operador, podendo, desta forma, constatar qual o 

desempenho de cada tipo de operador e depreender a aptidão do concelho para a produção 

de vinhos com denominação Dão41. 

 

 
Figura 25 – Representação da relação entre o tipo de operador, por concelho, referente aos vinhos aprovados. 

                                                
41 Ver Quadro 17 no ANEXO I. 
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O tipo de operador armazenista /produtor/engarrafador consegue os níveis mais 

elevados de aprovação nos concelhos de Carregal do Sal (92,3 %), de Mangualde (80,4 %) e 

de Tondela (69,0 %). 

O sector cooperativo detém a maior percentagem de aprovação nos concelhos de 

Oliveira do Hospital (90,8 %), de Gouveia (84,5 %), de Penalva do Castelo (78,1 %) e de 

Santa Comba Dão (73,0 %). 

O operador vitivinicultor apresenta a maior percentagem de vinhos aprovados nos 

concelhos de Mortágua (33,6 %) seguido pelo concelho de Viseu (26,2 %) e de Seia (13,9 

%). 

O operador vitivinicultor/engarrafador, nos concelhos de Arganil, de Sátão e de 

Tábua é o único representado. 

A salientar está o facto dos vinhos aprovados serem maioritariamente produzidos 

pelos operadores armazenista/produtor/engarrafador (49,5 %) e pelo sector cooperativo 

(43,0 %). 

 

 

1.6.2. Relação entre o tipo de operador e o concelho referente a vinhos 

reprovados por análise 

 

A figura 26 representa as percentagens do volume de vinho reprovado por análise, 

por tipo de operador, em cada concelho, facto que permite averiguar quanto à menor 

capacidade para a obtenção de vinhos DOC Dão, devido a motivos analíticos42.  

                                                
42 Ver Quadro 18 no ANEXO I. 
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Figura 26 – Representação da relação entre o tipo de operador, por concelho, referente aos vinhos reprovados 

por análise. 

 

O sector cooperativo é o principal responsável pelos volumes reprovados por análise 

(63,9 %) dos vinhos sujeitos à certificação. Neste tipo de operador as percentagens de 

reprovação por análise mais elevadas ocorrem nos concelhos de Tondela (95 %), de Gouveia 

(92,8 %) e de Viseu (82,1 %). 

O operador armazenista/produtor/engarrafador apresenta as maiores percentagens de 

vinhos reprovados por análise nos concelhos de Carregal do Sal, (82,1 %), Mangualde (58,1 

%) e Nelas (37,6 %). 

O vitivinicultor é o operador que apresenta maior reprovação por análise nos 

concelhos de Mortágua (84,5 %) e Seia (37,5 %). 

O vitivinicultor/engarrafador é a única estrutura produtiva nos concelhos de Arganil, 

de Sátão e de Tábua pelo que as reprovações ocorrem somente neste operador. 
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1.6.3. Relação entre o tipo de operador e o concelho referente a vinhos 

reprovados por prova 

 

A representação cartográfica (figura 27) que se segue representa a relação percentual 

do volume de vinho reprovado por prova, por tipo de operador, em cada concelho, facto que, 

em princípio, permite averiguar a menor capacidade para a obtenção de vinhos DOC Dão, 

devido a motivos sensoriais43.  

 
Figura 27 – Representação da relação entre o tipo de operador, por concelho, referente aos vinhos reprovados 

por prova. 

 

O sector cooperativo é o maior responsável pelos volumes reprovados por prova 

(69,6 %) dos vinhos sujeitos à certificação. Este tipo de operador apresenta as maiores 

percentagens de reprovações por prova nos concelhos de Gouveia (89,5 %), de Penalva do 

Castelo (86,6 %), de Oliveira do Hospital (86,1 %) e de Viseu (85,7 %). 

                                                
43 Ver Quadro 19 no ANEXO I. 
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O operador armazenista/produtor/engarrafador apresenta as maiores percentagens de 

vinhos reprovados por prova nos concelhos de Carregal do Sal, (73,4 %), de Tondela (52,9 

%) e de Nelas (41,7 %). 

O operador vitivinicultor apresenta as percentagens mais elevadas de reprovações 

por prova no concelho de Seia (53,9 %). 

O vitivinicultor/engarrafador é a única estrutura produtiva nos concelhos de Arganil, 

de Sátão e de Tábua pelo que as reprovações ocorrem somente neste operador. 

 

 

1.6.4. Caracterização dos concelhos através da actividade dos tipos de operador 

 

A partir dos dados dos pontos anteriores (1.6. a 1.6.3.) elaborámos uma súmula dos 

principais tipos de operadores por concelho: 

Arganil, Tábua e Sátão - São caracterizados por terem exclusivamente a presença 

de vitivinicultores/engarrafadores, respectivamente Quinta dos Picos do Couto (Arganil); 

Arlindo Marques Cunha e Quinta do Espadanal (Tábua); Rosa Maria Albuquerque (Sátão); 

Carregal do Sal - Tem como principal operador o armazenista/produtor/ 

engarrafador nomeadamente a Dão Sul e a União Comercial da Beira; 

Gouveia, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, Viseu e Oliveira do Hospital - 

Detêm como maior operador o sector cooperativo, respectivamente: Adega Cooperativa de 

Vila Nova de Tázem e Adega Cooperativa de São Paio (Gouveia); Adega Cooperativa de 

Penalva do Castelo (Penalva do Castelo); Adega Cooperativa de Santa Comba Dão (Santa 

Comba Dão); Adega Cooperativa de Silgueiros (Viseu); Adega Cooperativa de Nogueira de 

Cravo (Oliveira do Hospital); 

Mangualde - O armazenista/produtor/engarrafador Sogrape é o maior operador. 

Contudo, neste concelho, o sector cooperativo (Adega Cooperativa de Mangualde) é 

responsável pelos maiores volumes reprovados, em particular por motivos de prova; 

Tondela - Apresenta como principal operador o armazenista/produtor/engarrafador Cruz & 

Companhia. Porém o sector cooperativo é responsável pela maior parte das reprovações por 

análise (Adega Cooperativa de Tondela).  

                                                
 A Adega Cooperativa de Tondela foi extinta em 2005 por motivos de falência. Hoje nas instalações funcionam as Caves Martinho 

Alves. 
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Mortágua - Apresenta como principal operador o armazenista/ produtor/ 

engarrafador Sociedade Agrícola Boas Quintas. Porém o vitivinicultor é responsável pela 

maior parte das reprovações por análise e o vitivinicultor/engarrafador pelas reprovações por 

prova; 

Nelas - É caracterizado por apresentar um equilíbrio entre o 

armazenista/produtor/engarrafador e o sector cooperativo, respectivamente a Vinícola de 

Nelas e Adega Cooperativa de Nelas, detendo o segundo operador maior responsabilidade 

nas reprovações; 

Seia - Os vitivinicultores/engarrafadores Álvaro Manuel Figueiredo Castro e Quinta 

da Bica são os principais operadores. Contudo o operador vitivinicultor é responsável pela 

maior parte das reprovações por prova; 

 

 

1.6.5. Caracterização dos tipos de operador em cada concelho 

 

Através dos dados dos pontos anteriores (1.6. a 1.6.3.) elaborou-se uma 

caracterização sucinta da distribuição da actividade dos tipos de operador na RDD: 

Vitivinicultor/Engarrafador - Apresenta uma expressão residual na região. Nos 

concelhos de Arganil, de Tábua e de Sátão é o operador exclusivo. No concelho de Seia é o 

maior operador para além de ser o principal responsável pelas reprovações por análise. Por 

sua vez, em Mortágua demonstra reduzida capacidade técnica devido a uma elevada 

reprovação por prova; 

Vitivinicultor - É um operador muito residual na região e demonstra reduzida 

capacidade técnica nos concelhos de Mortágua (reprovação por análise) e de Seia 

(reprovação por prova); 

Sector cooperativo - É o operador com maior volume de vinhos propostos à 

certificação. Nos concelhos de Gouveia, de Oliveira do Hospital, de Penalva do Castelo, 

Santa Comba Dão, de Nelas e de Viseu é o principal operador, porém é também o 

responsável pelas maiores percentagens de reprovações demonstrando menor capacidade 

técnica. Devido aos maiores volumes de vinhos reprovados apresenta menor capacidade 

técnica nos concelhos de Tondela (reprovações por análise), de Mangualde (reprovações por 

prova) e de Nelas (reprovações por análise e por prova); 
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Armazenista/Produtor/Engarrafador - É o principal operador nos concelhos de 

Mangualde, de Tondela, de Carregal do Sal e de Mortágua. É o operador que apresenta uma 

melhor capacidade técnica. 

 

 

2. -  Caracterização dos Concelhos, dos Tipos de Operador e Anos de Colheita Através 

da Base de Dados dos Vinhos Brancos Propostos à Certificação DOC Dão Entre 1998 a 

2004 

 

Em sequência da análise do ponto 1 constatámos que, relativamente aos tipos de 

vinho, os principais vinhos certificados são brancos (14,4 %) e tintos (85,3 %) do estilo 

DOC Dão.  

Cabe ao presente capítulo o estudo específico do comportamento dos vinhos brancos 

propostos à certificação DOC Dão dada a importância do seu volume na denominação de 

origem.  

Para esta pesquisa efectua-se uma caracterização descritiva do concelho, tipo de 

operador e ano de colheita, relativamente ao seu desempenho no processo de certificação.  

A apresentação dos resultados é manifestada através da exposição da totalidade dos 

vinhos brancos na certificação, pelos vinhos brancos aprovados, pelos vinhos brancos 

reprovados por prova e pelos vinhos brancos reprovados por análise. 

A partir das relações entre os volumes de vinhos brancos aprovados e os volumes de 

vinhos brancos propostos à certificação podemos determinar: a aptidão dos concelhos e dos 

anos de colheita; e a capacidade técnica do tipo de operador, para a produção de vinho 

branco DOC Dão. 

Procede-se à exposição dos motivos reprovação. Caracterizam-se os vinhos brancos 

DOC Dão a partir da análise sensorial e dos parâmetros analíticos. 

Este método de apresentação permite-nos obter uma melhor percepção da 

informação disponível. 
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2.1. Caracterização dos concelhos a partir dos vinhos brancos propostos à 

certificação 

 

A figura 28 representa os volumes de vinho branco propostos à certificação em cada 

concelho, englobando os vinhos aprovados, reprovados por análise e por prova44. 

 
Figura 28 – Volumes de vinhos brancos propostos à certificação por concelho. 

 

Verificamos, através da sua análise, que nos concelhos da RDD existe uma 

distribuição heterogénea do volume de vinho branco proposto à certificação. 

Atendendo a esta produção podemos distinguir na RDD três grupos de concelhos 

distintos. O primeiro, o mais produtivo, corresponde aos concelhos de Mangualde e de 

Tondela; o segundo, de produção média, é constituído pelos concelhos de Nelas, de 

Gouveia, de Penalva do Castelo, de Carregal do Sal e de Viseu; os restantes concelhos 

formam um terceiro grupo, o menos produtivo. 

Podemos constatar que existe maior produção numa faixa central da RDD, 

contrastada com uma escassez de produção nos concelhos mais a Sul. 

 

                                                
44Ver Quadros 20 e 21 no ANEXO I. 
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2.1.1. Caracterização dos concelhos a partir dos vinhos brancos aprovados 

 

Para uma melhor caracterização dos concelhos relativamente à capacidade de 

aprovação de vinhos brancos DOC Dão, analisámos os volumes aprovados em cada 

concelho, cuja figura 29 é a sua representação cartográfica45. 

 
Figura 29 – Volumes de vinhos brancos aprovados por concelho. 

 

Observamos que o grupo de concelhos correspondente aos maiores volumes 

aprovados compreende Mangualde, Tondela e Nelas, com um total de 56,8 % do volume do 

vinho branco DOC Dão. Os concelhos de Gouveia, de Carregal do Sal, de Penalva do 

Castelo e de Viseu constituem um segundo grupo de aprovação que totalizam 38,3 %. Os 

restantes concelhos formam um terceiro grupo, o menos produtivo. 

 

                                                
45 Ver Quadros 20 e 21 no ANEXO I. 
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2.1.2. Caracterização dos concelhos a partir dos vinhos brancos reprovados por 

análise 

 

O estudo dos volumes reprovados por análise pretende obter uma melhor 

interpretação acerca das incidências que cada concelho tem na reprovação analítica de 

vinhos brancos propostos à certificação. A figura 30 representa os volumes referidos, por 

concelho46. 

 
Figura 30 - Volumes de vinhos brancos  reprovados por análise, por concelho. 

 

O grupo de concelhos correspondente aos maiores volumes reprovados por análise 

compreende Viseu e Tondela representando um total de 61,9 % do total dos volumes 

reprovados por análise. Os concelhos de Penalva do Castelo, de Nelas e de Mangualde 

constituem o segundo maior grupo de reprovação por análise que totalizam 36,4 %. O 

terceiro grupo, com menores volumes de reprovação por análise compreende os restantes 

concelhos.  

 

                                                
46Ver Quadros 20 e 21 no ANEXO I. 
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2.1.3. Caracterização dos concelhos a partir dos vinhos brancos reprovados por 

prova 

 

As tendências de cada concelho na reprovação por prova constituem informação 

fundamental acerca das fragilidades sensoriais para a obtenção de vinhos brancos DOC Dão. 

A figura 31 é uma representação desses volumes em cada concelho47. 

 
Figura 31 – Volumes de vinhos brancos reprovados por prova, por concelho. 

 

O grupo de concelhos correspondente aos maiores volumes reprovados por prova 

compreende Viseu e Tondela representando um total de 56,5 %. Os concelhos de Nelas, de 

Penalva do Castelo, de Mangualde e de Gouveia constituem o segundo grupo de reprovação 

que totalizam 33,9 %. O terceiro grupo, com menores volumes reprovados, compreende aos 

restantes concelhos.  

 

                                                
47Ver Quadros 20 e 21 no ANEXO I. 
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2.1.4. Relação percentual entre os volumes de vinhos brancos aprovados e 

reprovados por concelho 

 

Neste ponto podemos avaliar os concelhos, em princípio, quanto à sua aptidão ou 

inaptidão para a produção de vinhos brancos DOC DÃO, permitindo-nos, duma forma 

indirecta, avaliar o seu potencial de produção48.  

É de notar que 86,3 % do volume de vinho branco proposto à certificação foi 

aprovado. Dos 13,7 % do volume reprovado, 3,4 % foram reprovados por análise e 10,3% 

reprovados por prova. Estes valores permitem-nos constatar que há uma tendência para a 

reprovação por prova. A figura 32 representa as relações percentuais entre volumes 

aprovados e reprovados por concelho. 

 
Figura 32 – Relação percentual entre os volumes de vinhos brancos aprovados, reprovados por análise e por 

prova, por concelho. 

 

Podemos destacar Carregal do Sal, Mangualde e Gouveia como o conjunto dos 

concelhos com maior aptidão à produção de vinho branco DOC Dão. Por outro lado, 

                                                
48Ver Quadro 22 no ANEXO I. 
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evidenciam-se Sátão, Viseu e Tábua como os concelhos, provavelmente, com menor aptidão 

à obtenção de vinhos brancos DOC Dão. 

Relativamente aos volumes reprovados por análise destacam-se Arganil, Viseu e 

Tábua. Os concelhos de Sátão, de Tábua e de Viseu apresentam maior reprovação por prova. 

 

 

2.1.5. Relação entre a produção de vinho branco DOC Dão e a aptidão por 

concelho 

 

Através da análise dos pontos anteriores construímos o Quadro 3 com o objectivo de 

classificar os concelhos da RDD através da relação entre a produção e a aptidão. A produção 

consiste no peso percentual do concelho no total do volume de vinho proposto à 

certificação. A aptidão consiste na relação percentual do volume aprovado no volume de 

vinho proposto à certificação, de cada concelho. 

Como critérios à construção do Quadro 3, classificámos a produção pelas 

designações de fraca, de moderada e de forte. Por sua vez, a aptidão foi classificada de 

reduzida, de mediana e de elevada. Desta forma podemos ter uma percepção sintética do 

potencial de cada concelho. 

 
Quadro 3 - Produção e aptidão por concelho. Vinhos brancos DOC Dão. 

Classificação  Critérios   

Concelhos Produção Aptidão  Aptidão   

Arganil fraca reduzida  ≥44,6% - <70,0% reduzida 

Carregal do Sal moderada elevada  ≥70,0% - <80,0% mediana 

Gouveia moderada elevada  ≥80,0% - <97,4% elevada 

Mangualde forte elevada     

Mortágua fraca elevada  Produção  

Nelas moderada elevada  ≥0,0% - <5,0% fraca 

Oliveira do Hospital fraca elevada  ≥5,0% - <17,0% moderada 

Penalva do castelo moderada elevada  >17% forte 

Santa Comba Dão fraca mediana    

Sátão fraca reduzida    

Seia fraca elevada    

Tábua fraca reduzida    

Tondela forte elevada    

Viseu moderada reduzida       
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Podemos classificar os concelhos por seis grupos de A a F:  

- O grupo A é constituído pelos concelhos de Tondela e Mangualde distinguidos por 

oferecerem uma forte produção e elevada aptidão; 

- O grupo B caracterizado por demonstrar produção moderada e elevada aptidão é 

constituído pelos concelhos de Penalva do Castelo, de Nelas, de Gouveia e de Carregal do 

Sal; 

- O grupo C compreende os concelhos de Oliveira do Hospital, de Mortágua e de Seia 

devido a apresentarem fraca produção e elevada aptidão; 

- O grupo D compreende o concelho de Santa Comba Dão que apresenta fraca 

produção e mediana aptidão; 

- O grupo E compreende o concelho de Viseu que apresenta moderada produção e 

reduzida aptidão. No entanto, os brancos de Silgueiros são considerados dos mais 

prestigiados da RDD; 

- O grupo F caracteriza-se por apresentar fraca produção e reduzida aptidão sendo 

constituído pelos concelhos de Arganil, de Sátão e de Tábua. 

 

 

2.2. Caracterização do tipo de operador a partir dos vinhos brancos propostos à 

certificação 

 

Nesta análise pretendemos avaliar qual a incidência da actividade que cada tipo de 

operador detém na RDD49. Esta pesquisa permite-nos apurar qual o desempenho técnico que 

cada operador detém na produção de vinhos brancos apresentados à certificação. 

Apresentamos na figura 33 a representação gráfica dos volumes. 

                                                
49 Ver Quadros 23 e 24 no ANEXO I. 
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Figura 33 – Volumes de vinhos brancos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e 

reprovados por prova, por tipo de operador. 

 

Destacam-se dois tipos de operador com os maiores volumes de vinho branco 

propostos à certificação: o armazenista/produtor/engarrafador e o sector cooperativo. Do 

volume aprovado constatamos que o tipo de operador armazenista/produtor/ engarrafador é 

o que apresenta o maior volume de aprovação, seguido do sector cooperativo. O 

armazenista/produtor/engarrafador é o maior proponente e também o operador que aprova 

maiores volumes de vinho branco DOC Dão. O sector cooperativo é o operador responsável 

pelos maiores volumes reprovados por análise e por prova. É de salientar que nos volumes 

reprovados há uma tendência para a reprovação por prova. 

 

 

2.2.1. Relação entre os volumes de vinhos brancos aprovados e reprovados por 

tipo de operador 

 

As relações entre os volumes aprovados e reprovados (por análise e por prova) para 

cada tipo de operador são apresentadas na figura 34. Desta forma, evidenciam-se os seus 

comportamentos no processo de certificação50.  

                                                
50 Ver Quadro 25 no ANEXO I. 
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Figura 34 – Relação percentual entre aprovações e reprovações de vinhos brancos por tipo de operador. 

 

O armazenista/produtor/engarrafador aprovou 95,3 % do volume proposto à 

certificação, constituindo-se, em princípio, como o operador com maior capacidade técnica. 

O sector cooperativo apresenta-se como o operador com menor capacidade técnica, 

ou cuja matéria-prima é de pior qualidade, uma vez que só conseguiu aprovar 76,2 % dos 

volumes de vinho branco que propôs à certificação. Este operador detém a maior 

percentagem de reprovações, quer por análise quer por prova, demonstrando a sua menor 

capacidade técnica. 
 

 

2.3. Caracterização dos anos de colheita a partir dos vinhos brancos propostos à 

certificação 

 

A análise dos anos de colheita tem como objectivo caracterizar o comportamento de 

cada um dos anos em estudo, através dos volumes produzidos e suas relações de aprovação e 

reprovação no processo de certificação51. Desta forma apresentamos na figura 35 a 

representação gráfica dos volumes. 

                                                
51 Ver Quadros 26 e 27 no ANEXO I. 
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Figura 35 – Volumes de vinhos brancos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e 

reprovados por prova, por ano de colheita. 

 

Constatamos que os anos 1999, 2000 e 2001 apresentam os maiores volumes de 

vinho branco propostos à certificação. Por outro lado, o ano de 2004 apresentou o menor 

volume. Relativamente aos vinhos brancos aprovados, os anos de 1999, de 2000 e de 2001 

apresentam os maiores volumes de aprovação e o ano de 2004 o menor volume aprovado. 

Os anos de 1999 e de 2000 apresentam os maiores volumes reprovados por análise e por 

prova. 

 

 

2.3.1. Relação entre os volumes de vinhos brancos aprovados e reprovados por 

ano de colheita 

 

As relações entre os volumes aprovados e reprovados (por análise e por prova) para 

cada ano de colheita são apresentadas na figura 36. Evidenciam-se assim os seus 

comportamentos no processo de certificação52.  

                                                
52 Ver Quadro 28 no ANEXO I. 
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Figura 36 – Relação percentual entre aprovações e reprovações de vinhos brancos por ano de colheita 

 

Os anos de 2001 e de 2003 apresentaram as maiores aptidões (98,6 % e 93,6 %), ou 

seja, foram os anos com maior adequação às exigências da certificação de vinhos brancos 

DOC Dão. Por outro lado, os anos de 1998 e de 1999 viram aprovados respectivamente 77,3 

% e 78,9 % do volume proposto à certificação, constituindo-se como os anos com menores 

aptidões devido, maioritariamente, a razões de análise sensorial. 

 

 

2.4. - Motivos de reprovação dos vinhos brancos propostos à certificação 

 

Neste ponto analisámos os motivos analíticos e sensoriais de reprovação e o 

respectivo peso no processo de reprovação: 

 

 

2.4.1. Motivos analíticos de reprovação de vinhos brancos 

 

Para os vinhos brancos reprovados por análise construímos 5 classes de motivos de 

reprovação, determinando para cada um deles os respectivos volumes e a percentagem 

relativa (figura 37)53. 

                                                
53 Ver Quadro 29 no ANEXO I. 
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Figura 37 – Motivos analíticos de reprovação em vinhos brancos. 

 

Os principais motivos das reprovações por análise residem no título alcoométrico 

volúmico adquirido (68,3 %) e na acidez total com (14,7 %) do total do volume reprovados).  

 

 

2.4.2. Motivos sensoriais de reprovação de vinhos brancos 

 

Para os vinhos brancos reprovados por prova construímos 3 classes de motivos de 

reprovação, determinando para cada um deles os respectivos volumes e a percentagem 

relativa (figura 38)54. 
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Figura 38 – Motivos sensoriais de reprovação em vinhos brancos. 

                                                
54 Ver Quadro 30 no ANEXO I. 
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Os principais motivos das reprovações por prova são devidos à presença de 

oxidação, acetaldeído e excesso de cor. Motivos estes associados a inferiores cuidados 

técnicos. 

 

 

2.5. - Relação entre o tipo de operador e o concelho referente a vinhos brancos 

propostos à certificação 

 

A representação gráfica que se segue (figura 39) é alusiva à percentagem do volume 

de vinho branco por cada tipo de operador no total do vinho proposto à certificação55. 

 
Figura 39 – Representação da relação entre o tipo de operador, por concelho, referente aos vinhos brancos 

propostos à certificação. 

 

A presença do operador armazenista/produtor/engarrafador é maior nos concelhos de 

Carregal do Sal (90,3 %), de Mangualde (86,8 %) e de Nelas (56,1 %). Os concelhos de 

Arganil, de Oliveira do Hospital, de Sátão, de Seia, de Tábua e de Viseu não têm este tipo de 

operador. 

                                                
55 Ver Quadro 31 no ANEXO I. 
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O sector cooperativo domina principalmente nos concelhos de Oliveira do Hospital 

(85,7 %), de Gouveia (79,4 %) e de Viseu (73,6 %). Há ainda a salientar a ausência de 

estruturas produtivas deste tipo de operador nos concelhos de Arganil, de Mortágua, de 

Sátão, de Seia e de Tábua. 

Relativamente aos vitivinicultores, é notória a pouca expressão que detêm na 

produção, em toda a região. Apenas os concelhos de Mortágua (60,6 %), de Seia (30,5 %) e 

de Viseu (20,5 %) apresentam este tipo de operador. 

Os vitivinicultores/engarrafadores estão presentes em todos os concelhos, sendo o 

único operador nos concelhos de Arganil, de Tábua e de Sátão, três concelhos periféricos 

com notória ausência de estruturas produtivas, pelo que as reprovações e aprovações são 

exclusivamente da sua responsabilidade. 

Os tipos de operador vitivinicultor e vitivinicultor/engarrafador são residuais (8,7 %) 

quando comparados com os outros dois operadores armazenista /produtor /engarrafador e o 

sector cooperativo (91,4 %) 

 

 

2.5.1. Relação entre o tipo de operador e o concelho referente a vinhos brancos 

aprovados 

 

A representação cartográfica que se segue (Figura 40) apresenta as percentagens do 

volume de vinho branco aprovado como DOC Dão por cada tipo de operador, facto que, em 

princípio, nos permite determinar a capacidade de aprovação em cada concelho56. Desta 

forma podemos constatar qual o desempenho de cada operador por concelho. 

                                                
56 Ver Quadro 32 no ANEXO I. 
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Figura 40 – Representação da relação entre o tipo de operador, por concelho, referente aos vinhos brancos 

aprovados. 

 

No que concerne aos vinhos aprovados, o operador armazenista 

/produtor/engarrafador consegue os níveis mais elevados de aprovação nos concelhos de 

Carregal do Sal, de Mangualde (ambos com 90,8 %) e Tondela (60,0 %). 

No sector cooperativo os concelhos que detêm a maior percentagem de aprovação 

são Oliveira do Hospital (83,0 %), Gouveia (78,7 %) e Penalva do Castelo (68,4 %). 

O operador vitivinicultor apresenta a maior percentagem de vinhos aprovados nos 

concelhos de Mortágua (58,2 %), de Viseu (30,1 %) e de Seia (19,5 %). 

O operador vitivinicultor/engarrafador é o único operador nos concelhos de Arganil, 

de Sátão e de Tábua pelo que os seus vinhos aprovados ou reprovados são da sua 

responsabilidade. No concelho de Seia destaca-se por aprovar uma elevada percentagem de 

vinhos brancos (80,5 %) 

A salientar está o facto dos vinhos aprovados serem maioritariamente produzidos 

pelo armazenista/produtor/engarrafador (52,7 %) e do sector cooperativo (38,5 %). 
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2.5.2. Relação entre o tipo de operador e o concelho referente a vinhos brancos 

reprovados por análise 

 

A figura 41 representa as percentagens do volume de vinho branco reprovado por 

análise, por tipo de operador, em cada concelho, facto que permite averiguar quanto à menor 

capacidade para a obtenção de vinhos DOC Dão, devido a motivos analíticos57.  

 
Figura 41 – Representação da relação entre o tipo de operador, por concelho, referente aos vinhos brancos 

reprovados por análise. 

 

O operador armazenista/produtor/engarrafador apresenta as maiores percentagens de 

vinhos reprovados por análise nos concelhos de Carregal do Sal, (90,9 %), de Penalva do 

Castelo (85,1 %) e de Nelas (58,4 %). 

O sector cooperativo é o principal responsável pelas reprovações por análise que 

ocorrem nos vinhos brancos sujeitos à certificação (75,4 %). Neste tipo de operador, as 

percentagens de reprovações por análise mais elevadas ocorrem nos concelhos de Tondela 

(95,0 %), de Gouveia (92,8 %) e de Viseu (82,1 %). 

                                                
57 Ver Quadro 33 no ANEXO I. 
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O operador vitivinicultor não apresenta reprovações por análise. Este facto deve-se 

ao muito reduzido volume de vinhos brancos sujeitos à certificação. 

O operador vitivinicultor/engarrafador é a única estrutura produtiva nos concelhos de 

Arganil, de Sátão e de Tábua pelo que os vinhos reprovados por análise são da sua 

responsabilidade. 

 

 

2.5.3. Relação entre o tipo de operador e o concelho referente a vinhos brancos 

reprovados por prova 

 

A representação cartográfica (figura 42) que se segue mostra a relação percentual 

entre os vários tipos de operador no que se refere ao volume de vinho branco reprovado por 

prova, em cada concelho, facto que permite averiguar, em princípio, quanto à menor 

capacidade técnica para a obtenção de vinhos DOC Dão, devido a motivos sensoriais58. 

 
Figura 42 – Representação da relação entre o tipo de operador, por concelho, referente aos vinhos brancos 

reprovados por prova. 

                                                
58 Ver Quadro 34 no ANEXO I. 
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O operador armazenista/produtor/engarrafador apresenta as maiores percentagens de 

vinhos reprovados por prova nos concelhos de Nelas (77,3 %), de Carregal do Sal (48,7 %) 

e de Tondela (21,3 %). 

O sector cooperativo é o principal responsável pelas reprovações por prova que 

ocorrem nos vinhos brancos sujeitos à certificação. Nos concelhos de Oliveira do Hospital, 

de Mangualde e de Gouveia as reprovações por prova ocorrem somente neste operador. 

Os únicos concelhos onde ocorrem reprovações por prova no operador vitivinicultor 

são Mortágua, Seia e Viseu.  

O operador vitivinicultor/engarrafador é a única estrutura produtiva nos concelhos de 

Arganil, de Sátão e de Tábua pelo que os vinhos reprovados por prova são da sua 

responsabilidade. 

 

 

2.5.4. Caracterização dos concelhos através da actividade dos tipos de operador 

de vinhos brancos DOC Dão 

 

A partir dos dados dos pontos anteriores (2.5. a 2.5.3.) elaborámos uma súmula 

alusiva à actividade do(s) operador(es) predominante(s) em cada concelho: 

Arganil, Tábua e Sátão - Têm exclusivamente a presença de 

vitivinicultores/engarrafadores; 

Carregal do Sal - Tem como principal operador o armazenista/produtor/ 

engarrafador; 

Gouveia - Detém como maior operador o sector cooperativo. Contudo, na 

reprovação por análise o operador vitivinicultor/engarrafador detém maior responsabilidade; 

Mangualde e Tondela - O armazenista/produtor/engarrafador é o maior operador. 

Contudo, neste concelho, o sector cooperativo é responsável pelos maiores volumes 

reprovados, em particular por motivos de prova; 

Mortágua - No que concerne aos vinhos propostos à certificação, aos volumes 

aprovados e reprovados por prova, o vitivinicultor é o maior operador. Nas reprovações por 

análise é o vitivinicultor/engarrafador o principal responsável; 

Nelas - É caracterizado por apresentar um equilíbrio entre o 

armazenista/produtor/engarrafador e o sector cooperativo. Porém é o primeiro que domina 

no concelho; 
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Oliveira do Hospital e Viseu - O sector cooperativo é a principal estrutura produtiva 

a operar neste concelho. Oliveira do Hospital não tem qualquer operador com reprovações 

por análise; 

Penalva do Castelo e Santa Comba Dão - Caracterizam-se por ter o sector 

cooperativo como o principal operador. Em Penalva do Castelo a maior parte dos volumes 

reprovados por análise são da autoria do armazenista/produtor/engarrafador; 

Seia - Em relação aos volumes de vinhos propostos à certificação e aprovados os 

vitivinicultores/engarrafadores são os principais operadores. Contudo, o operador 

vitivinicultor é responsável pela maior parte das reprovações por prova. Não tem qualquer 

operador com reprovações por análise. 

 

 

2.5.5. Caracterização dos tipos de operador de vinho branco DOC Dão em cada 

concelho 

 

Através dos dados dos pontos anteriores (2.5. a 2.5.3.) elaborou-se uma 

caracterização sucinta da distribuição da actividade dos tipos de operador de vinho branco 

na RDD: 

Vitivinicultor/Engarrafador - Apresenta uma expressão residual na região. Nos 

concelhos de Arganil, de Tábua e de Sátão são operadores exclusivos. No concelho de Seia 

é o maior operador. Nos concelhos de Mortágua e de Gouveia demonstra reduzida 

capacidade técnica devido a uma elevada reprovação por análise; 

Vitivinicultor - É um operador muito residual na região e demonstra reduzida 

capacidade técnica no concelho de Seia (reprovação por prova). É o principal operador de 

vinhos no concelho de Mortágua. Nos dois concelhos os volumes reprovados por prova são 

oriundos deste operador, o que evidencia a sua reduzida capacidade técnica; 

Sector cooperativo - Nos concelhos de Gouveia, de Oliveira do Hospital, de 

Penalva do Castelo, de Santa Comba Dão e de Viseu é o principal operador. Devido aos 

maiores volumes de vinhos reprovados por prova e análise, apresenta menor capacidade 

técnica ou processa uvas de menor qualidade nos concelhos de Tondela e Mangualde; 

Armazenista/Produtor/Engarrafador - É o operador com maiores volumes de 

vinho branco propostos à certificação e apresenta uma melhor capacidade técnica. É o 

principal operador nos concelhos de Mangualde, de Tondela, de Carregal do Sal e de Nelas. 
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No concelho de Penalva do Castelo demonstra reduzida capacidade técnica (reprovações por 

análise). 

 

 

2.6. Caracterização dos vinhos brancos DOC Dão a partir da análise sensorial 

como factor de qualidade 

 

Relacionar a análise sensorial com outros factores é um dos principais objectivos 

desta secção. O volume de vinho brancos aprovado pela câmara de provadores 19.283.066 

Litros), entre 1998 e 2004, obtiveram uma classificação, numa escala de 0 a 100, que variou 

entre 58 e 76, com uma média de 63,57 e desvio padrão de 3,16.  

 

 

2.6.1. Caracterização dos concelhos a partir da análise sensorial de vinhos 

brancos DOC Dão 

 

Nas figuras 43A e 43B analisa-se a pontuação média, ponderada pelo volume, obtida 

na análise sensorial do vinho branco DOC Dão dos vários concelhos59. 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

Arganil Carregal
do Sal

Gouveia Mangualde Mortágua Nelas Oliveira do
Hospital

Penalva
do Castelo

Santa
Comba

Dão

Sátão Seia Tábua Tondela Viseu

Concelhos

Li
tro

s

56

58

60

62

64

66

68

Pontos

Volume 

Pontuação

 
Figura 43A – Relação entre a análise sensorial e o volume de vinho branco DOC Dão por concelho. 

 

                                                
59 Ver Quadro 35 no ANEXO I. 
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Figura 43B – Representação cartográfica da relação entre a análise sensorial e o volume de vinho branco DOC 

Dão por concelho. 

 

Os concelhos de Mangualde e de Tondela apresentam o melhor compromisso entre o 

volume de vinho branco DOC Dão e a pontuação atribuída pela câmara de provadores.  

Por outro lado, o concelho de Arganil é o que apresenta a pontuação mais baixa, 

associada a um volume muito reduzido, e o concelho de Tábua apresenta a pontuação mais 

elevada, mas associada ao menor volume de vinho branco DOC Dão produzido em toda a 

região, no período em estudo, pelo que não é relevante. 

 

 

2.6.1.1. Análise comparativa dos concelhos a partir da análise sensorial de 

vinhos brancos DOC Dão 

 

Neste ponto pretende-se averiguar a proximidade entre os concelhos respeitante à 

análise sensorial. Utilizou-se o teste ANOVA para verificar se existem diferenças 

significativas entre concelhos no que diz respeito à análise sensorial. O p-valor obtido é de 

0,000, podendo-se concluir que existe pelo menos uma média que é significativamente 

diferente das restantes. O teste de Tukey foi utilizado como teste de comparação múltipla, 

ou seja para testar a igualdade de médias entre pares de concelhos. No Quadro 4 apresenta-

se um resumo dos resultados obtidos com o teste de Tukey.  
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Quadro 4 – Grupos homogéneos de análise sensorial de vinhos brancos DOC Dão por concelho. 

Concelhos 
Grupo  

1 
Grupo  

2 
Grupo 

 3 
Grupo  

4 
Grupo 

 5 
Grupo 

 6 
Grupo 

7 
Grupo 

 8 
Grupo 

9 
Grupo 

10 
Grupo 

11 
Grupo 

12 
Arganil 60,22            

Viseu  60,89           

Santa Comba Dão   61,69          

Oliveira do Hospital    62,64         

Nelas     62,71        

Penalva do Castelo      62,75       

Tondela       62,87      

Mortágua       62,87      

Gouveia        63,02     

Sátão         63,92    

Carregal do Sal          64,94   

Mangualde           65,63  

Seia           65,65  

Tábua            66,67 

 

Os concelhos são apresentados em grupos homogéneos relativamente à análise 

sensorial. À excepção de dois grupos de concelhos, não se verifica uma igualdade de 

pontuações médias entre pares de concelhos estando, assim, cada um isolado dos seus pares. 

O primeiro grupo é constituído pelos concelhos de Tondela e de Mortágua com uma média 

de 62,87; o segundo grupo, com uma pontuação média de 65,64, mais elevada, é constituído 

pelos concelhos de Mangualde e de Seia. 

O concelho de Arganil obtém a pontuação média mais reduzida (60,22) e o concelho 

de Tábua a mais elevada (66,67). Porém, ambos os concelhos produzem volumes residuais. 

O concelho de Mangualde é o que apresenta maior produção e uma maior valorização 

sensorial atribuída pela Câmara de provadores, ou seja, muito volume e bem pontuado.  
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2.6.2. Caracterização do tipo de operador a partir da análise sensorial de vinhos 

brancos DOC Dão 

 

Na figura 44 analisa-se a pontuação média obtida na análise sensorial dos volumes 

de vinho branco DOC Dão dos vários tipos de operador60. 
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Figura 44 – Relação entre a análise sensorial e o volume de vinho branco DOC Dão por tipo de operador. 

 

Os operadores mais pontuados em média são o armazenista/produtor/engarrafador e 

o vitivinicultor/engarrafador.  

 

 

2.6.2.1. Análise comparativa dos tipos de operador a partir da análise sensorial 

de vinhos brancos DOC Dão 

 

Neste ponto pretende-se averiguar a proximidade entre os tipos de operador 

respeitante à análise sensorial. Analogamente, ao que foi feito para os concelhos, utilizou-se 

o teste ANOVA para verificar se existem diferenças significativas entre operadores no que 

diz respeito à análise sensorial. O p-valor obtido é de 0,000, podendo-se concluir que existe 

pelo menos uma média que é significativamente diferente das restantes. O teste de Tukey foi 

utilizado como teste de comparação múltipla, ou seja para testar a igualdade de médias entre 

pares de operadores. No Quadro 5 apresenta-se um resumo dos resultados obtidos com o 

teste de Tukey. 
                                                

60 Ver Quadro 36 no ANEXO I. 
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Quadro 5 – Grupos homogéneos de análise sensorial de vinhos brancos DOC Dão por tipo de operador. 

Tipos de Operador Volume (L) Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Vitivinicultor 440.900 60,08    

Sector Cooperativo 7.422.898  62,34   

Vitivinicultor/Engarrafador 1.254.816   64,15  

Armazenista/Produtor/Engarrafador 10.164.452    64,56 

 

Concluiu-se que todos os operadores se distinguem significativamente dos restantes, 

dois a dois. 

 

 

2.6.3. Caracterização dos anos de colheita a partir da análise sensorial de vinho 

branco  DOC Dão 

 

Na figura 45 analisa-se a pontuação média, ponderada pelo volume, obtida na análise 

sensorial do vinho branco DOC Dão dos anos em estudo61. 
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Figura 45 – Relação entre a análise sensorial e o volume de vinho branco DOC Dão por ano de colheita. 

 

Os volumes de vinho branco DOC Dão mais pontuados são oriundos dos anos 2001 

e 2002. 

 

 

                                                
61 Ver Quadro 37 no ANEXO I. 
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2.6.3.1. Análise comparativa dos anos de colheita a partir da análise sensorial de 

vinhos brancos DOC Dão 

 

Neste ponto pretende-se averiguar a proximidade entre os anos de colheita 

respeitante à análise sensorial. O teste ANOVA indica existirem diferenças significativas 

entre os diferentes anos de colheita (p-valor =0,000). O teste de Tukey (Quadro 6) foi 

utilizado como teste de comparação múltipla, como anteriormente.  

 
Quadro 6 – Grupos homogéneos de análise sensorial de vinhos brancos DOC Dão por ano de colheita. 

Anos Volume (L) Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 

1999 4902133 62,56       

1998 1510775  62,63      

2000 3679216   63,40     

2004 1489928    63,55    

2003 2359418     63,65   

2002 1956494      64,35  

2001 3385102       65,16 

 

Podemos afirmar que todos os anos se distinguem significativamente dos restantes, 

dois a dois. O ano de 1999, apesar da maior produção alcançada no período em análise, foi o 

que apresentou uma média de pontuação sensorial mais baixa. Por sua vez, o ano de 2001 

foi o que atingiu a média de pontuação sensorial mais alta, constituindo-se assim como o 

ano com maior qualidade de vinhos brancos certificados. 

 

 

2.6.4. Relação entre a análise sensorial e o volume de vinho branco DOC Dão  

 

Nas secções anteriores analisou-se a classificação da análise sensorial segundo as 

variáveis concelho, tipo de operador e ano de colheita. O objectivo desta secção é inferir, 

através do coeficiente de Pearson, se existe uma correlação entre a classificação na análise 

sensorial e o volume de produção. O coeficiente obtido é de 0,106, sendo estatisticamente 

significativo62.  

Podemos afirmar que há uma relação positiva entre o volume de vinho branco DOC 

Dão e a nota da análise sensorial atribuída pela câmara de provadores. Este facto deve-se, 

                                                
62 Ver Quadro 38 no ANEXO I. 
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possivelmente, ao bom desempenho técnico dos armazenistas/produtores/ engarrafadores, 

que apresentam um maior volume produzido, juntamente com uma maior valorização 

sensorial conforme já verificado no ponto 2.6.2. 

 
 

2.6.5. Relação entre a análise sensorial e os parâmetros analíticos de vinhos 

brancos DOC Dão 

 

O objectivo deste ponto é inferir, através do coeficiente de Pearson, se existe uma 

correlação entre a classificação da análise sensorial e os valores dos parâmetros analíticos 

(Quadro 7). 

 
Quadro 7 – Correlação entre os valores dos parâmetros analíticos e a classificação da análise sensorial de 

vinhos brancos DOC Dão. 

Parâmetros analíticos Coef. Pearson p-valor n 
Relação Álcool em Peso/Extracto Seco Reduzido 0,227 0,00 2983553 

Sulfuroso Livre 0,200 0,00 19283066 

Sulfuroso Total 0,158 0,00 19283066 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) 0,146 0,00 19283066 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) 0,143 0,00 19222966 

Ácido Cítrico 0,128 0,00 3100278 

Acidez Fixa 0,080 0,00 19283066 

Acidez Total 0,051 0,00 19283066 

Açúcares Redutores 0,033 0,00 19277266 

Sulfatos 0,026 0,00 3135328 

Cálcio 0,021 0,00 3147328 

Açúcares Totais 0,014 0,00 3357328 

Massa Volúmica -0,015 0,00 19277366 

Cobre -0,020 0,00 3147328 

pH -0,047 0,00 19283066 

Extracto Seco Total -0,067 0,00 19267366 

Açúcares Não Redutores -0,072 0,00 3354828 

Densidade Relativa 20º C/20º C -0,090 0,00 19276766 

Cloretos -0,169 0,00 3135328 

Extracto Não Redutor -0,216 0,00 3357328 

Acidez Volátil -0,278 0,00 19283066 

Ferro -0,320 0,00 3147328 
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As correlações calculadas são estatisticamente significativas, mas são bastante 

reduzidas. As correlações positivas mais expressivas são relativas à relação álcool em peso / 

extracto seco reduzido (ALC/EXT) e ao sulfuroso livre (SL). As correlações negativas mais 

expressivas são relativas ao ferro e à acidez volátil.  

 

 

2.7. Caracterização de vinhos brancos DOC Dão a partir dos parâmetros 

analíticos  

 

Pretende-se avaliar o efeito das variáveis concelho, tipo de operador e ano de 

colheita na composição química dos vinhos. Para tal, os dados dos parâmetros analíticos dos 

vinhos em estudo foram submetidos a uma análise de componentes principais. Os valores 

médios e os desvios padrão, ponderados pelo volume de vinho, e as correlações das 

variáveis com os 22 parâmetros analíticos em análise, apresentam-se no Anexo II – Quadros 

A a D, referente a 953 vinhos brancos aprovados entre 1998 e 2004.  

A informação sobre a densidade relativa e massa volúmica não foi considerada na 

Análise de Componentes Principais. Os parâmetros analíticos com uma percentagem 

elevada de “missing values” foram também excluídos da análise.  

Desta forma, considerou-se na Análise de Componentes Principais 10 parâmetros 

analíticos: ACF (acidez fixa), ACT (acidez total), ACV (acidez volátil), ALCVA (álcool 

volúmico adquirido), ALCVT (álcool volúmico total), AR (açúcar redutor), EST (extracto 

seco total), pH, SL (sulfuroso livre) e ST (sulfuroso total). A matriz de correlações das 

variáveis pode ser consultada no Anexo II – Quadro E. 

O teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkim) e o teste de Bartlett permitem aferir a qualidade 

das correlações entre as variáveis originais. Os dados podem ser consultados no Anexo II – 

Quadro F. Utilizou-se o critério de Kaiser (Anexo II – Quadro G) para determinar o número 

de componentes a reter e que consiste nas componentes principais cujo valor próprio é 

superior a 1 (Quadro 8) (Pestana & Gageiro, 2000; Maroco, 2003 e Pestana & Gageiro, 

2005). 
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Quadro 8 - Percentagem cumulativa da variância total explicada pelas 5 primeiras componentes principais 

retidas pelo critério de Kaiser. Vinhos brancos DOC Dão. 

Valores próprios iniciais 

Componentes Total Variância (%) Percentagem Cumulativa 
1 2,773 27,734 27,734 

2 2,144 21,4338 49,172 

3 1,551 15,513 64,685 

4 1,429 14,288 78,973 

5 0,867 8,675 87,648 

Método de Extracção: Análise dos Componentes Principais 

 

 

Pelo critério de Kaiser (Quadro 8) são quatro as componentes principais a 

reter que explicam 78,97 % da variância total. Todavia, como o valor próprio da 

quinta componente é próximo de um, efectuou-se novamente uma nova análise 

indicando o número de componentes a reter. As cinco componentes extraídas 

explicam 87,65 % da variância total. As componentes 1,2,3,4 e 5 explicam, 

respectivamente, 27,73 %, 21,44 %, 15,51 %, 14,28 % e 8,68 % da variância total.  

A matriz das componentes indica as correlações entre as variáveis e as componentes 

antes da rotação (Anexo II – Quadros H e I). Para facilitar a interpretação das componentes 

optou-se por utilizar o método de rotação Varimax (Maroco, 2003). A matriz das 

componentes após rotação é útil para interpretar o seu significado quando as variáveis têm 

pesos elevados em mais do que uma componente (Quadro 9). O objectivo desta rotação é 

extremar os valores dos pesos de a modo que cada variável se associe apenas a uma 

componente, ou seja, determina-se um coeficiente de correlação. Posteriormente avaliou-se 

a qualidade do ajustamento das componentes principais (Anexo II – Quadro J). 
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Quadro 9 – Matriz de componentes após rotação. Vinhos brancos DOC Dão. 

Componentes 

Parâmetros analíticos 1 2 3 4 5 
Acidez Fixa 0,929 0,036 0,197 0,099 -0,184 

Acidez Total 0,934 0,051 0,212 0,084 -0,080 

Acidez Volátil -0,112 0,092 0,092 -0,086 0,970 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) 0,033 0,995 0,014 0,001 0,054 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) 0,023 0,989 0,120 -0,006 0,056 

Açúcares Redutores -0,065 0,078 0,859 -0,026 0,054 

Extracto Seco Total 0,215 0,047 0,917 0,092 0,040 

pH -0,790 0,015 0,213 -0,004 -0,069 

Sulfuroso Livre 0,064 0,102 -0,086 0,885 0,044 

Sulfuroso Total 0,071 -0,116 0,153 0,846 -0,156 

Método de extracção: Análise de Componentes Principais 
Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser 

A rotação convergiu em 5 iterações 
 

A primeira componente principal está associada à acidez fixa (0,929), à acidez total 

(0,934) e ao pH (-0,790).  

O título alcoométrico volúmico adquirido (0,995), o título alcoométrico volúmico 

total (0,989) são os parâmetros que mais contribuem para a segunda componente.  

A terceira componente está associada ao extracto seco total (0,917) e ao açúcar 

redutor (0,859).  

O sulfuroso livre (0,885) e o sulfuroso total (0,846) são os parâmetros que mais 

contribuem para a quarta componente.  

A quinta componente é definida pela acidez volátil com coeficiente de correlação de 

0,970. 

Com base nos resultados obtidos na Análise de Componentes Principais, pretende-se 

avaliar o efeito do concelho, do tipo de operador e do ano de colheita, na composição 

química do vinho. Desta forma calculou-se a média dos resultados factoriais das 

componentes segundo as referidas variáveis. 
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2.7.1. Análise em componentes principais por concelho 

 

Neste ponto analisamos os concelhos da RDD através das componentes principais 

extraídas63. Elaborámos, para tal, as representações gráficas no plano formado pelos eixos 

CP1 e CP2 (figura 46) e no plano formado pelos eixos CP1 e CP3 (Figura 47). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Relação das componentes principais CP1 e CP2 com os concelhos. Vinhos brancos DOC Dão. 
Nota: os concelhos de Arganil e Seia estão integrados no estudo mas não são possíveis de visualizar dentro da escala gráfica apresentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Relação das componentes principais CP1 e CP3 com os concelhos. Vinhos brancos DOC Dão. 

                                                
63 Ver Quadro K no ANEXO II. 
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O concelho de Sátão apresenta o resultado mais elevado na primeira componente 

(associada à acidez fixa, acidez total e pH) em oposição ao concelho de Tondela que produz 

vinhos com menor acidez total e acidez fixa e pH mais alto).  

Os concelhos de Arganil e Seia caracterizam-se por um elevado teor de título 

alcoométrico volúmico adquirido e título alcoométrico volúmico total (segunda 

componente). O concelho de Mortágua destaca-se pelo reduzido resultado nesta componente 

significando que este concelho apresenta menores teores em álcool. 

O concelho de Arganil tem o resultado mais elevado na terceira componente 

(associada ao extracto seco total e açúcar total) em oposição ao concelho de Seia, que 

poderá estar associado a vinhos com menor estrutura. 

Os vinhos de Oliveira do Hospital caracterizam-se por apresentarem um reduzido 

teor de sulfuroso livre e total em oposição ao concelho de Sátão. O reduzido teor nestes 

parâmetros poderá significar menor necessidade da aplicação de anidrido sulfuroso ou 

menor atenção técnica.64  

Os vinhos de Oliveira de Hospital e de Sátão apresentam uma reduzida acidez volátil 

em oposição aos concelhos de Arganil, de Tábua e de Mortágua.  

Através desta análise constatámos que os concelhos que demonstram maiores 

diferenças significativas são os concelhos menos produtivos e também periféricos.  

 

 

2.7.2. Análise em componentes principais por tipo de operador  

 

Na análise do tipo de operador, a partir das componentes principais extraídas65, 

elaborámos as representações gráficas no plano formado pelos eixos CP1 e CP2 (Figura 48) 

e no plano formado pelos eixos CP1 e CP3 (Figura 49). 

                                                
64 O teor excessivo de sulfuroso livre e total apresentado no concelho de Sátão poderá estar associado a  menores cuidados enológicos.  
65 Ver Quadro L no ANEXO II. 
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Figura 48 – Relação das componentes principais CP1 e CP2 com os tipos de operador. Vinhos brancos DOC Dão. 

Nota: O vitivinicultor está integrado no estudo mas não é possível visualizar dentro da escala gráfica apresentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49 – Relação das componentes principais CP1 e CP3 com o tipo de operador. Vinhos brancos DOC Dão. 

 

Os vinhos provenientes do operador vitivinicultor/engarrafador apresentam uma 

acidez (fixa e total) mais elevada e pH mais baixo. 

Os vinhos com título alcoométrico volúmico adquirido e título alcoométrico 

volúmico total mais elevado são provenientes de vitivinicultores e 

vitivinicultores/engarrafadores. 66  

                                                
66 Este facto poderá estar associado a melhores cuidados vitícolas, isto é, proporcionando melhores teores de álcool. 
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Os vinhos de vitivinicultor apresentam um teor de sulfuroso mais reduzido.  

O resultado mais elevado na quinta componente associada à acidez volátil foi obtido 

no vitivinicultor.67 

De referir que os operadores que demonstram maiores diferenças significativas são 

os operadores menos produtivos da RDD. 

 

 

2.7.3. Análise em componentes principais por ano de colheita 

 

Na análise dos anos de colheita, a partir das componentes principais extraídas,68 

elaborámos as representações gráficas no plano formado pelos eixos CP1 e CP2 (Figura 50) 

e no plano formado pelos eixos CP1 e CP3 (Figura 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50 – Relação das componentes principais CP1 e CP2 com os anos de colheita. Vinhos brancos DOC Dão. 

Nota: O ano de colheita 2001 está integrado no estudo mas não é possível visualizar dentro da escala gráfica apresentada 

 

                                                
67 Geralmente teores elevados de acidez volátil estão associados a menores cuidados enológicos. 
68 Ver Quadro M no ANEXO II. 
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Figura 51 – Relação das componentes principais CP1 e CP3 com os anos de colheita. Vinhos brancos DOC Dão. 
Nota: O ano de colheita 1998 está integrado no estudo mas não é possível visualizar dentro da escala gráfica apresentada 

 

O resultado mais baixo na primeira componente, associada à acidez (fixa e total) e 

pH mais alto do vinho, pertence ao ano de 1998. Note-se ainda que o resultado mais elevado 

nesta componente pertence ao ano de 2004. Parece evidente que o ano de 1998 contribuiu 

para uma menor produção de ácidos orgânicos. Por outro lado o ano de 2004 evidenciou 

uma melhor riqueza nestes. 

O ano de 1999 obteve o resultado mais baixo na segunda componente, associada ao 

título alcoométrico volúmico adquirido e ao título alcoométrico volúmico total. Em sentido 

oposto encontra-se o ano de 2004. Possivelmente, o ano de 1999 proporcionou deficientes 

maturações ao contrário do ano de 2004. 

Na terceira componente, associada ao extracto seco total e aos açúcares totais, 

destaca-se com o resultado mais elevado o ano de 2004 e em sentido oposto o ano de 2002. 

O ano de 2002 originou vinhos menos valorizados ao nível do extracto seco total, por outro 

lado o ano de 2004 evidencia a situação oposta. 

Os vinhos de 2000 apresentam em média um reduzido teor de sulfuroso, e o 

resultado mais elevado nesta componente pertence ao ano de 2004. 

O ano de 2000 destaca-se pela reduzida acidez volátil (quinta componente). Os 

vinhos de 2004 apresentam o resultado mais elevado nesta componente. Este facto relativo à 

acidez volátil do ano 2004 possivelmente está associado a maturações e consequentes teores 

alcoólicos elevados que contribuíram para vinificações menos regulares. 
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3. -  Caracterização dos Concelhos, dos Tipos de Operador e Anos de Colheita Através 

da Base de Dados dos Vinhos Tintos Propostos à Certificação DOC Dão Entre 1998 a 

2004 

 

No presente capítulo pretende-se efectuar o estudo específico do comportamento dos 

vinhos tintos propostos à certificação DOC Dão uma vez que expressam a maior dimensão 

na RDD. 

Para esta pesquisa efectua-se uma caracterização descritiva do concelho, tipo de 

operador e ano de colheita, relativamente ao seu desempenho no processo de certificação. 

A apresentação dos resultados é manifestada através da exposição da totalidade dos 

vinhos tintos na certificação, pelos vinhos tintos aprovados, pelos vinhos tintos reprovados 

por prova e pelos vinhos tintos reprovados por análise. 

A partir das relações entre os volumes de vinhos tintos aprovados e os volumes de 

vinhos tintos propostos à certificação podemos determinar: a aptidão dos concelhos e dos 

anos de colheita; e a capacidade técnica do tipo de operador, para a produção de vinho tinto 

DOC Dão. 

Procede-se à exposição dos motivos de reprovação. Caracterizam-se os vinhos tintos 

DOC Dão a partir da análise sensorial e dos parâmetros analíticos. 

Este método de apresentação permite-nos obter uma melhor percepção da 

informação disponível. 

 

 

3.1. Caracterização dos concelhos a partir dos vinhos tintos propostos à 

certificação 

 

A figura 52 representa os volumes de vinho tinto propostos à certificação em cada 

concelho, englobando os vinhos aprovados, reprovados por análise e por prova69. 

                                                
69 Ver Quadros 39 e 40 no ANEXO I. 
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Figura 52 - Volumes de vinhos tintos propostos à certificação por concelho. 

 

Verificamos, tal como nos vinhos brancos, a existência de uma distribuição 

heterogénea do volume de vinho tinto proposto à certificação. 

Atendendo à produção, podemos distinguir na RDD três grupos de concelhos 

distintos. O primeiro, o mais produtivo, corresponde aos concelhos de Mangualde e de 

Tondela; o segundo, de produção média, é constituído pelos concelhos de Nelas, de 

Gouveia, de Penalva do Castelo, de Carregal do Sal e de Viseu; o terceiro, o menos 

produtivo é formado pelos restantes concelhos.  

Podemos constatar que existe uma produção mais elevada numa faixa central da 

RDD, contrastada com uma escassez de produção nos concelhos mais a Sul. 

 

 

3.1.1. Caracterização dos concelhos a partir dos vinhos tintos aprovados 

 

Para uma melhor caracterização dos concelhos relativamente à capacidade de 

aprovação de vinhos tintos DOC Dão, analisámos os volumes aprovados em cada concelho, 

cuja figura 53 é a sua representação cartográfica70. 

                                                
70 Ver Quadro 39 e 40 no ANEXO I. 
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Figura 53 – Volumes de vinhos tintos aprovados por concelho. 

 

O grupo de concelhos correspondente aos maiores volumes aprovados compreende 

Mangualde, Tondela e Nelas com um total de 60,9 % do volume do vinho tinto DOC Dão. 

Os concelhos de Gouveia, Carregal do Sal, Penalva do Castelo e de Viseu constituem um 

segundo grupo de aprovação que totalizam 34,8 %. Os restantes concelhos formam um 

terceiro grupo, o menos produtivo. 
 
 

3.1.2. Caracterização dos concelhos a partir dos vinhos tintos reprovados por 

análise 

 

O estudo dos volumes reprovados por análise pretende obter uma melhor 

interpretação acerca das incidências que cada concelho tem na reprovação analítica de 

vinhos tintos propostos à certificação. A figura 54 representa os volumes referidos, por 

concelho71. 

                                                
71 Ver Quadro 39 e 40 no ANEXO I. 
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Figura 54 - Volumes de vinhos tintos reprovados por análise, por concelho. 

 

O grupo de concelhos correspondente aos maiores volumes de vinho tinto reprovado 

por análise compreende Mangualde e Nelas representando um total de 55,1 % do total dos 

volumes reprovados por análise. Os concelhos de Penalva do Castelo, de Tondela e de Viseu 

constituem o segundo maior grupo de reprovação por análise que totalizam 37,4 %. O 

terceiro grupo, com menores volumes de reprovação por análise compreende os restantes 

concelhos.  

 

 

3.1.3. Caracterização dos concelhos a partir dos vinhos tintos reprovados por 

prova 

 

As tendências de cada concelho para a reprovação por prova constituem uma 

informação fundamental acerca da insuficiência sensorial para a obtenção de vinhos tintos 

DOC Dão. A figura 55 é uma representação desses volumes em cada concelho72. 

 

 

 

 

                                                
72 Ver Quadro 39 e 40 no ANEXO I. 
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Figura 55 - Volumes de vinhos tintos reprovados por prova, por concelho. 

 

O grupo de concelhos correspondente aos maiores volumes de vinho tinto 

reprovados por prova compreende Mangualde, Penalva do Castelo representando um total 

de 44,8 %. Os concelhos de Tondela, de Nelas, de Gouveia, e de Viseu constituem o 

segundo grupo de reprovação que totalizam 43,9 %. O terceiro grupo, com menores volumes 

reprovados, compreende aos restantes concelhos.  

 

 

3.1.4. Relação percentual entre os volumes de vinhos tintos aprovados e 

reprovados por concelho 

 

Neste ponto podemos discriminar os concelhos quanto à aptidão para a produção de 

vinhos tintos com designativo DOC Dão, permitindo-nos, duma forma sintética e à 

semelhança do que se elaborou para o vinho branco, avaliar o potencial para a obtenção de 

vinhos tintos DOC Dão73. 

Em termos de consideração geral é de notar que 84,2 % do volume de vinho tinto 

proposto à certificação foi aprovado.  

Dos 15,8% do volume reprovado, 7,8% do volume correspondem a reprovado por 

análise e 8,0 % a reprovado por prova.  

                                                
73 Ver Quadro 41 no ANEXO I. 
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A figura 56 representa as relações percentuais entre volumes aprovados e reprovados 

por concelho. 

 
Figura 56 - Relação percentual entre os volumes de vinhos tintos aprovados, reprovados por análise e por 

prova, por concelho. 

 

Podemos destacar Seia, Carregal do Sal e Oliveira do Hospital como o conjunto dos 

concelhos, em princípio, com maior aptidão à produção de vinho tinto DOC Dão. Por outro 

lado, evidenciam-se Sátão, Santa Comba Dão e Viseu como os concelhos com menor 

aptidão à obtenção de vinhos DOC Dão. 

Relativamente aos volumes reprovados destacam-se Sátão, Tábua e Santa Comba 

Dão como os concelhos que apresentam maior reprovação por análise e os concelhos de 

Arganil, de Santa Comba Dão e de Sátão como os concelhos que apresentam maior 

reprovação por prova. 
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3.1.5. Relação entre a produção de vinho tinto DOC Dão e a aptidão por 

concelho 

 

Através da análise dos pontos anteriores construímos o Quadro 10 com o objectivo 

de classificar os concelhos da RDD através da relação entre a produção e a aptidão. A 

produção consiste no peso percentual do concelho no total do volume de vinho proposto à 

certificação. A aptidão consiste na relação percentual do volume aprovado no volume de 

vinho proposto à certificação, de cada concelho. 

Como critérios para a construção do Quadro 10, classificámos a produção pelas 

designações de fraca, moderada e forte. Por sua vez, a aptidão foi classificada de reduzida, 

mediana e elevada. Com esta classificação conseguimos ter a percepção sintética do 

potencial de cada concelho. 

 
Quadro 10 – Produção e aptidão por concelho. Vinhos tintos DOC Dão. 

Classificação  Critérios   

Concelhos Produção Aptidão  Aptidão   

Arganil fraca mediana  ≥44,6% - <70,0% reduzida 

Carregal do Sal moderada elevada  ≥70,0% - <80,0% mediana 

Gouveia moderada elevada  ≥80,0% - <93,7% elevada 

Mangualde forte elevada     

Mortágua fraca elevada  Produção  

Nelas moderada elevada  ≥0,0% - <5,0% fraca 

Oliveira do Hospital fraca elevada  ≥5,0% - <17,0% moderada 

Penalva do castelo moderada mediana  >17% forte 

Santa Comba Dão fraca reduzida    

Sátão fraca reduzida    

Seia fraca elevada    

Tábua fraca mediana    

Tondela forte elevada    

Viseu fraca mediana       

 

Desta forma, podemos classificar os concelhos por seis grupos de A a F: 

- O grupo A é constituído pelos concelhos de Tondela e de Mangualde distinguidos 

por oferecerem uma forte produção e elevada aptidão; 
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- O grupo B, caracterizado por demonstrar produção moderada e elevada aptidão, é 

constituído pelos concelhos de Nelas, de Gouveia e de Carregal do Sal; 

- O grupo C caracteriza-se por apresentar moderada produção e mediana aptidão 

sendo constituído pelo concelho de Penalva do Castelo; 

- O grupo D compreende os concelhos de Oliveira do Hospital, de Mortágua e de 

Seia devido a apresentarem fraca produção e elevada aptidão; 

- O grupo E compreende o concelho de Viseu, de Tábua e de Arganil que apresenta 

fraca produção e mediana aptidão e  

- O grupo F caracteriza-se por apresentar fraca produção e reduzida aptidão sendo 

constituído pelos concelhos de Sátão e de Santa Comba Dão. 

 

 

3.2. Caracterização do tipo de operador a partir dos vinhos tintos propostos à 

certificação 

 

Nesta análise pretendemos avaliar qual a incidência da actividade que cada tipo de 

operador detém na RDD, permitindo-nos apurar qual o desempenho técnico que cada 

operador detém na produção de vinhos tintos apresentados à certificação (figura 57)74. 
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Figura 57 - Volumes de vinhos tintos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e reprovados 

por prova, por tipo de operador. 

 

Sobressaem dois tipos de operadores que entregaram maiores volumes de vinho tinto 

à certificação, nomeadamente o sector cooperativo e o armazenista/produtor/ engarrafador. 

                                                
74 Ver Quadros 42 e 43 no ANEXO I. 
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Do volume aprovado constatamos que o tipo de operador armazenista/produtor/ 

engarrafador é o que apresenta o maior volume de aprovação seguido do sector cooperativo. 

O maior proponente de vinhos à certificação é o sector cooperativo, porém, é o 

armazenista/produtor/engarrafador que detém o maior volume de vinhos aprovados. O 

sector cooperativo é responsável pelos maiores volumes reprovados por análise e por prova. 

 

 

3.2.1. Relação entre os volumes de vinhos tintos aprovados e reprovados, por 

tipo de operador  

 

As relações entre os volumes aprovados e reprovados (por análise e por prova) para 

cada tipo de operador são apresentadas na figura 58. Desta forma evidenciam-se os seus 

comportamentos no processo de certificação75.  
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Figura 58 – Relação percentual entre aprovações e reprovações de vinhos tintos por tipo de operador. 

 

O operador armazenista/produtor/engarrafador aprovou 90,4% do volume proposto à 

certificação, constituindo assim o melhor operador. O sector cooperativo apresenta-se como 

o operador com menor capacidade técnica uma vez que só conseguiu aprovar 78,1% dos 

volumes de vinho tinto que propôs à certificação. Este operador apresenta a maior 

percentagem de reprovações, quer por análise quer por prova. A questão é de difícil análise. 

Ou as uvas são de má qualidade ou, para analisar melhor este ponto, necessitaríamos dos 

dados, em volume ou em percentagem, do vinho de mesa e regional beiras produzido, que 

                                                
75 Ver Quadro 44 no ANEXO I. 
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nos permitisse concluir que a elevada reprovação de vinhos se deve às cooperativas tentarem 

a “sorte” da certificação de volumes que, à partida, não têm a qualidade exigida. 

 

 

3.3. Caracterização dos anos de colheita a partir dos vinhos tintos propostos à 

certificação 

 

A análise dos anos de colheita tem como objectivo caracterizar o comportamento de 

cada um dos anos em estudo, através dos volumes produzidos e suas relações de aprovação e 

reprovação no processo de certificação76. Desta forma apresentamos na figura 59 a 

representação gráfica dos volumes. 
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Figura 59 - Volumes de vinhos tintos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e reprovados 

por prova, por ano de colheita. 

 

Os anos 1999, 2000 e 2001 apresentam os maiores volumes de vinho tinto propostos à 

certificação. Por outro lado, o ano de 1998 detém o menor volume proposto à certificação. 

Relativamente aos vinhos tintos aprovados averiguamos que os anos de 1999, de 2000, de 

2001 e de 2003 apresentam os maiores volumes de aprovação e o ano de 1998 caracterizou-

se pelo menor volume aprovado. Os anos de 1999 e de 2000 apresentam os maiores volumes 

reprovados por análise. Os anos de 1998 e 1999 apresentam os maiores volumes reprovados 

por prova. 

 

                                                
76 Ver Quadros 45 e 46 no ANEXO I. 
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3.3.1. Relação entre os volumes de vinhos tintos aprovados e reprovados por ano 

de colheita 

 

As relações entre os volumes aprovados e reprovados, por análise e por prova, para 

cada ano de colheita são apresentadas na figura 60. Evidenciam-se assim os seus 

comportamentos no processo de certificação77.  
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Figura 60 – Relação percentual entre aprovações e reprovações de vinhos tintos por ano de colheita. 

 

Os anos de 2003, 2004 apresentaram as maiores percentagens de aprovação (96,2 % 

e 93,5 %), ou seja, foram os anos com maior aptidão para a certificação de vinhos tintos 

DOC Dão. Por outro lado, os anos de 1999 e 1998 aprovaram respectivamente 67,6 % e 69,8 

% do volume proposto à certificação, constituindo-se como os anos com menor aptidão. A 

reprovação manifestada em 1998 deve-se maioritariamente a razões de análise sensorial, 

enquanto que em 1999 se deve maioritariamente a parâmetros analíticos. 

 

 

3.4. - Motivos de reprovação dos vinhos tintos propostos à certificação 

 

Pela análise do conjunto dos vinhos tintos reprovados na certificação, pesquisámos os 

motivos analíticos e sensoriais de reprovação e o respectivo peso no processo de 

reprovação. 

 

                                                
77 Ver Quadro 47 no ANEXO I. 
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3.4.1. Motivos analíticos de reprovação de vinhos tintos 

 

Para os vinhos tintos reprovados por análise construímos 7 classes de motivos de 

reprovação, determinando para cada uma delas os respectivos volumes e a percentagem 

relativa, conforme se demonstra na figura 6178. 
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Figura 61 - Motivos analíticos de reprovação em vinhos tintos. 

 

Os principais motivos das reprovações por análise residem na intensidade corante 

(87,6 %) e, a grande distância, o título alcoométrico volúmico adquirido (7,2 % do total do 

volume reprovados).  

 

 

3.4.2. Motivos sensoriais de reprovação de vinhos tintos 

 

Para os vinhos tintos reprovados por prova construímos 3 classes de motivos de 

reprovação, determinando para cada uma delas os respectivos volumes e a percentagem 

relativa conforme, se demonstra na figura 6279. 

                                                
78 Ver Quadro 48 no ANEXO I. 
79 Ver Quadro 49 no ANEXO I. 
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Figura 62 - Motivos sensoriais de reprovação em vinhos tintos. 

 

Os principais motivos das reprovações por prova residem nas insuficiências da 

intensidade corante, da estrutura e da persistência (83,8 %). 

 

 

3.5. Relação entre o tipo de operador e o concelho referente a vinhos tintos 

propostos à certificação 

 

A representação gráfica que se segue é alusiva à percentagem do volume de vinho 

tinto por cada tipo de operador no total do vinho proposto à certificação, isto é, a relação da 

actividade de cada operador por concelho80. 

                                                
80 Ver Quadro 50 no ANEXO I. 
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Figura 63 – Representação da relação entre o tipo de operador, por concelho, referente aos vinhos tintos 

propostos à certificação. 

 

Os concelhos onde é maior a presença do operador 

armazenista/produtor/engarrafador são Carregal do Sal (91,6 %), Mangualde (72,6 %) e 

Tondela (68,8 %). Os concelhos de Arganil, de Oliveira do Hospital, de Sátão, de Seia, de 

Tábua e de Viseu não têm armazenistas/produtores/engarrafadores. 

O sector cooperativo domina principalmente nos concelhos de Oliveira do Hospital 

(91,3%), de Gouveia (86,4 %) e de Penalva do Castelo (80,4 %). Há ainda a salientar a 

ausência de estruturas produtivas deste tipo de operador nos concelhos de Arganil, de 

Mortágua, de Sátão, de Seia e de Tábua. 

Relativamente aos vitivinicultores, é notória a pouca expressão que detêm na 

produção, em toda a região. Apenas os concelhos de Mortágua (29,4 %), Viseu (21,8 %) e 

Seia (14,9 %) apresentam este tipo de operador. 

Os vitivinicultores/engarrafadores estão presentes em todos os concelhos, sendo 

porém o único operador nos concelhos de Arganil, de Tábua e de Sátão, três concelhos 

periféricos com notória ausência de estruturas produtivas.  
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Os tipos de operador vitivinicultor e vitivinicultor/engarrafador são residuais (7,2 %) 

quando comparados com os outros dois operadores armazenista/produtor /engarrafador e o 

sector cooperativo (92,8 %).  

 

 

3.5.1. Relação entre o tipo de operador e o concelho referente a vinhos tintos 

aprovados 

 

A representação cartográfica que se segue (figura 64) mostra as percentagens do 

volume de vinho tinto aprovado como DOC Dão por cada tipo de operador, facto que nos 

permite determinar a capacidade de aprovação em cada concelho81. Desta forma, podemos 

constatar qual o desempenho de cada operador por concelho. 

 
Figura 64 - Representação da relação entre o tipo de operador, por concelho, referente aos vinhos tintos 

aprovados. 

                                                
81 Ver Quadro 51 no ANEXO I. 
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No que concerne aos vinhos aprovados, o operador armazenista 

/produtor/engarrafador consegue os níveis mais elevados de aprovação nos concelhos de 

Carregal do Sal (92,6 %), de Mangualde (78,5 %) e de Tondela (70,6 %). 

Os concelhos que detêm a maior percentagem de aprovação no sector cooperativo são 

Oliveira do Hospital (92,5 %), Gouveia (85,5 %) e Penalva do Castelo (79,3 %). 

O operador vitivinicultor apresenta a maior percentagem de vinhos aprovados nos 

concelhos de Mortágua (31,0 %), de Viseu (24,9 %) e de Seia (13,5 %). 

O operador vitivinicultor/engarrafador, nos concelhos de Arganil, de Sátão e de Tábua 

é o único operador, pelo que os seus vinhos aprovados ou reprovados são da sua única 

responsabilidade. Este operador, no concelho de Seia, destaca-se por aprovar uma elevada 

percentagem de vinhos tintos (86,5 %). 

De salientar o facto dos vinhos aprovados serem maioritariamente da responsabilidade 

do armazenista/produtor/engarrafador (49,0 %) e do sector cooperativo (43,7 %). 

 

 

3.5.2. Relação entre o tipo de operador e o concelho referente a vinhos tintos 

reprovados por análise 

 

A figura 65 representa as percentagens do volume de vinho tinto reprovado por 

análise, por tipo de operador, em cada concelho, facto que permite averiguar, em princípio, 

quanto à menor capacidade para a obtenção de vinhos DOC Dão, devido a motivos 

analíticos82.  

                                                
82 Ver Quadro 52 no ANEXO I. 
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Figura 65 - Representação da relação entre o tipo de operador, por concelho, referente aos vinhos tintos 

reprovados por análise. 

 

O operador armazenista/produtor/engarrafador apresenta as maiores percentagens de 

vinhos reprovados por análise nos concelhos de Carregal do Sal, (80,8 %), Mangualde (59,3 

%) e Nelas (37,1 %). 

O sector cooperativo é o principal responsável pelas reprovações por análise que 

ocorrem nos vinhos tintos sujeitos à certificação (62,7 %). Neste tipo de operador, as 

percentagens de reprovações por análise mais elevadas ocorrem nos concelhos de Tondela 

(97,6 %), de Gouveia (93,3 %) e de Santa Comba Dão (79,5 %). 

No operador vitivinicultor, os únicos concelhos que apresentam reprovações por 

análise são Mortágua (com 100 % pois é o único operador neste concelho), Seia (37 %) e 

Viseu (21,2 %). 

O operador vitivinicultor/engarrafador apresenta as percentagens mais elevadas de 

reprovações por análise nos concelhos de Sátão, de Tábua (ambos com 100 % pois é o único 

operador a laborar nestes dois concelhos) e de Seia (63,0 %). 
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3.5.3. Relação entre o tipo de operador e o concelho referente a vinhos tintos 

reprovados por prova 

 

A representação cartográfica (figura 66) que se segue mostra a relação percentual do 

volume de vinho tinto reprovado por prova, por tipo de operador, em cada concelho, facto 

que permite averiguar quanto à menor capacidade para a obtenção de vinhos DOC Dão, 

devido a motivos sensoriais83.  

 
Figura 66 - Representação da relação entre o tipo de operador, por concelho, referente aos vinhos tintos 

reprovados por prova. 

 

O operador armazenista/produtor/engarrafador apresenta as maiores percentagens de 

vinhos reprovados por prova nos concelhos de Carregal do Sal (75,2 %), de Tondela (67,7 

%) e de Nelas (34,7 %) 

O sector cooperativo é o principal responsável pelas reprovações por prova que 

ocorrem nos vinhos tintos sujeitos à certificação. Nos concelhos de Gouveia (89,2 %), de 

Penalva do Castelo (86,8 %) e de Viseu (84,7 %) a maior parte das reprovações por prova 

ocorrem neste operador. 
                                                

83 Ver Quadro 53 no ANEXO I. 
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Os únicos concelhos onde ocorrem reprovações por prova no operador vitivinicultor 

são Seia (36,9 %) Viseu (9,9%) e Mortágua (9,7%)  

O operador vitivinicultor/engarrafador é a única estrutura produtiva nos concelhos de 

Arganil, de Sátão e de Tábua pelo que os vinhos reprovados por prova são da sua 

responsabilidade. 

 

 

3.5.4. Caracterização dos concelhos através da actividade dos tipos de operador 

de vinhos tintos DOC Dão 

 

A partir dos dados dos pontos anteriores (3.5. a 3.5.3.) elaborámos uma súmula 

alusiva à actividade do(s) operador(es) predominante(s) em cada concelho: 

 

Arganil, Tábua, Sátão e Seia - São caracterizados por terem exclusivamente a 

presença de vitivinicultores/engarrafadores; 

Carregal do Sal - Tem como principal operador o armazenista/produtor/ 

engarrafador; 

Gouveia, Viseu, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão e Oliveira do Hospital - 

Detêm como maior operador o sector cooperativo;  

Mangualde e Tondela - O armazenista/produtor/engarrafador é o maior operador. 

Contudo, em Mangualde o sector cooperativo é responsável pela maior parte dos volumes 

reprovados por prova e em Tondela, o sector cooperativo é responsável pela maior parte dos 

volumes reprovados por análise; 

Mortágua - O maior operador no concelho é o armazenista/produtor/ engarrafador. 

Salienta-se, porém, a total responsabilidade do operador vitivinicultor nas reprovações por 

análise e a quase totalidade da responsabilidade nas reprovações por prova, por parte do 

operador vitivinicultor/engarrafador e  

Nelas - É caracterizado por apresentar um equilíbrio entre o armazenista/produtor/ 

engarrafador e o sector cooperativo, no que concerne aos vinhos apresentados à certificação 

e aos vinhos aprovados. Contudo, destaca-se a responsabilidade do sector cooperativo nas 

reprovações. 

 



___________________________________________________________________________ Resultados 

 119 

 

3.5.5. Caracterização dos tipos de operador de vinho tinto DOC Dão em cada 

concelho 

 

Através dos dados dos pontos anteriores (3.5. a 3.5.3.) elaborou-se uma 

caracterização sucinta da distribuição da actividade dos tipos de operador na RDD: 

Vitivinicultor/Engarrafador - É um operador residual na região. Nos concelhos de 

Arganil, de Tábua e de Sátão são operadores exclusivos. No concelho de Seia é o principal 

operador. No concelho de Mortágua demonstra reduzida capacidade técnica devido a uma 

elevada reprovação por prova; 

Vitivinicultor - É um operador muito residual na região. No concelho de Mortágua 

demonstra a sua reduzida capacidade técnica devido à totalidade da responsabilidade nas 

reprovações por prova; 

Sector cooperativo - É o operador com maiores volumes de vinho tinto propostos à 

certificação. Nos concelhos de Gouveia, de Oliveira do Hospital, de Penalva do Castelo, de 

Santa Comba Dão, de Viseu e de Nelas é o principal operador. Devido à quase totalidade na 

responsabilidade nas reprovações por análise apresenta menor capacidade técnica no 

concelho de Tondela. No mesmo sentido, este operador demonstra reduzida capacidade 

técnica nos concelhos de Mangualde e de Nelas, pois não sendo o principal operador, detém 

a maior parte da responsabilidade nas reprovações por prova e 

Armazenista/Produtor/Engarrafador - É o operador que aprova mais vinho tinto, 

do proposto à certificação, e que apresenta uma melhor capacidade técnica. É o principal 

operador nos concelhos de Carregal do Sal, de Mangualde e de Tondela. No concelho de 

Nelas demonstra dificuldades técnicas (reprovações por análise e por prova). 

 

 

3.6. Caracterização dos vinhos tintos DOC Dão a partir da análise sensorial 

como factor de qualidade 

 

Relacionar a análise sensorial com outros factores é um dos principais objectivos 

desta secção. Os vinhos tintos aprovados pela câmara de provadores, entre 1998 e 2004, 

obtiveram uma classificação, numa escala de 0 a 100, que variou entre 58 e 81, com uma 

média 64,83 e desvio padrão de 3,99. 
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3.6.1. Caracterização dos concelhos a partir da análise sensorial de vinhos tintos 

DOC Dão 

 

Nas figuras 67A e 67B mostra-se a classificação média obtida na análise sensorial dos 

volumes de vinho tinto DOC Dão dos vários concelhos84. 
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Figura 67A - Relação entre a análise sensorial e o volume de vinho tinto DOC Dão por concelho. 

 

 
Figura 67B -Representação cartográfica da relação entre a análise sensorial e o volume de vinho tinto DOC 

Dão por concelho. 

 

O concelho de Tondela apresenta o melhor compromisso entre o volume de vinho 

tinto DOC Dão e a pontuação atribuída pela câmara de provadores. O concelho de 

                                                
84 Ver Quadro 54 no ANEXO I. 
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Mangualde apresenta a maior produção mas com uma pontuação média que o coloca em 

nona posição num ranking de 14 concelhos.  

Por outro lado, o concelho de Arganil é o que apresenta a pontuação mais baixa, 

associada a um volume muito reduzido; e o concelho de Carregal do Sal apresenta a 

pontuação mais elevada mas associada apenas ao sexto maior volume de vinho tinto DOC 

Dão produzido em toda a região, no período em estudo. 

 

 

3.6.1.1. – Análise comparativa dos concelhos a partir da análise sensorial de 

vinhos tintos DOC Dão 

 

Neste ponto pretende-se averiguar a proximidade entre os concelhos respeitante à 

análise sensorial. Utilizou-se o teste ANOVA para verificar se existem diferenças 

significativas entre concelhos no que diz respeito à análise sensorial. O p-valor obtido é de 

0,000, podendo-se concluir que existe pelo menos uma média que é significativamente 

diferente das restantes. O teste de Tukey foi utilizado como teste de comparação múltipla, 

ou seja para testar a igualdade de médias entre pares de concelhos.  

No Quadro 11 apresenta-se um resumo dos resultados obtidos com o teste de Tukey. 

 
 Quadro 11 – Grupos homogéneos de análise sensorial de vinhos tintos DOC Dão por concelho. 

Concelhos Volume (L) 
Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo  

4 

Grupo 

5 

Grupo 

6 

Grupo 

7 

Grupo 

8 

Grupo 

9 

Grupo 

10 

Grupo 

11 

Grupo 

12 

Arganil 23.250 63,31            

Viseu 3.514.450  63,91           

Santa Comba Dão 1.232.750  63,91           

Tábua 77.700   64,06          

Nelas 18.478.039    64,20         

Mangualde 26.502.720     64,23        

Penalva do Castelo 13.589.374      64,29       

Sátão 841.000      64,30       

Gouveia 15.520.690       64,42      

Oliveira do Hospital 1.859.550        64,86     

Tondela 24.487.830         65,79    

Mortágua 259.250          66,72   

Seia 606.980           67,17  

Carregal do Sal 7.031.740            67,71 

 

Os concelhos são apresentados em grupos homogéneos relativamente à análise 

sensorial. À excepção de dois grupos de concelhos, não se verifica uma igualdade de 

pontuações médias entre pares de concelhos estando assim cada um isolado dos seus pares. 
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O primeiro grupo é constituído pelos concelhos de Viseu e de Santa Comba Dão com uma 

média de 63,91; o segundo grupo, com uma pontuação média de 64,30, mais elevada, é 

constituído pelos concelhos de Penalva do Castelo e de Sátão. 

Pela análise do Quadro 11 verifica-se que o concelho de Arganil obtém a pontuação 

média mais reduzida (63,31) e o concelho de Carregal do Sal a mais elevada (67,71). O 

concelho de Arganil produz um volume residual, enquanto que o concelho de Carregal do 

Sal, com 6,1 % do total apresentado à certificação, produz com uma maior valorização 

sensorial. O concelho de Tondela é o que apresenta maior produção e uma maior 

valorização sensorial atribuída pela Câmara de provadores, ou seja, muito volume e bem 

pontuado.  

 

 

3.6.2. Caracterização do tipo de operador a partir da análise sensorial de vinhos 

tintos DOC Dão 

 

Na figura 68 mostra-se a pontuação média obtida na análise sensorial dos volumes de 

vinho tinto DOC Dão dos vários tipos de operadores85. 
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Figura 68 – Relação entre a análise sensorial e o volume de vinho tinto DOC Dão por tipo de operador. 

 

Os operadores mais pontuados em média são o vitivinicultor/engarrafador e o 

armazenista/produtor/engarrafador.  

 

                                                
85 Ver Quadro 55 no ANEXO I. 
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3.6.2.1. – Análise comparativa dos tipos de operador a partir da análise 

sensorial de vinhos tintos DOC Dão 

 

Neste ponto pretende-se averiguar a proximidade entre os tipos de operador 

respeitante à análise sensorial (Quadro 12). Analogamente, ao que foi feito para os 

concelhos, utilizou-se o teste ANOVA para verificar se existem diferenças significativas 

entre operadores no que diz respeito à análise sensorial. O p-valor obtido é de 0,000, 

podendo-se concluir que existe pelo menos uma média que é significativamente diferente 

das restantes. O teste de Tukey foi utilizado como teste de comparação múltipla, ou seja 

para testar a igualdade de médias entre pares de operadores.  

 
Quadro 12 - Grupos homogéneos de análise sensorial de vinhos tintos DOC Dão por tipo de operador. 

Tipo de Operador Volume (L) Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Sector Cooperativo 49.789.039 63,49    

Vitivinicultor 1.296.375  64,92   

Armazenista/Produtor/Engarrafador 55.898.060   65,87  

Vitivinicultor/Engarrafador 7.041.849    66,02 

 

Concluiu-se que todos os operadores se distinguem significativamente dos restantes 

dois a dois.  

 

3.6.3. Caracterização dos anos de colheita a partir da análise sensorial de vinhos 

tintos DOC Dão 

 

Na figura 69 apresenta-se a classificação média obtida na análise sensorial dos 

volumes de vinho tinto DOC Dão dos anos em estudo86. 

                                                
86 Ver Quadro 56 no ANEXO I. 
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Figura 69 - Relação entre a análise sensorial e o volume de vinho tinto DOC Dão por ano de colheita. 

 

O ano de 2004 apresenta a maior valorização sensorial e o ano de 2001 apresenta o 

melhor compromisso entre a quantidade de vinho tinto DOC Dão e a valorização sensorial.  

 

 

3.6.3.1. – Análise comparativa dos anos de colheita a partir da análise sensorial 

de vinhos tintos DOC Dão 

 

Neste ponto pretende-se averiguar a proximidade entre os anos de colheita respeitante 

à análise sensorial (Quadro 13). O teste ANOVA indica existir diferenças significativas 

entre os diferentes anos de colheita (p-valor =0,000). O teste de Tukey foi utilizado como 

teste de comparação múltipla, como anteriormente.  

 
Quadro 13 - Grupos homogéneos de análise sensorial de vinhos tintos DOC Dão por ano de colheita. 

Anos Volume Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 

1998 6310795 62,49       

2002 11399602  63,16      

1999 18838204   63,94     

2000 21721192    64,18    

2003 18845838     65,49   

2001 24696009      65,84  

2004 12213683       67,05 

 

Podemos afirmar que todos os anos se distinguem significativamente dos restantes 

dois a dois.  
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3.6.4. Relação entre a análise sensorial e o volume de vinho tinto DOC Dão  

 

Nas secções anteriores analisou-se a classificação da análise sensorial segundo as 

variáveis concelho, tipo de operador e ano de colheita. Analogamente ao que foi feito para 

os vinhos brancos DOC Dão, o objectivo desta secção é inferir, através do coeficiente de 

Pearson, se existe uma correlação entre a classificação na análise sensorial e o volume de 

produção. O coeficiente obtido é de -0,146, sendo estatisticamente significativo87.  

Podemos afirmar que há uma relação negativa entre o volume de vinho tinto DOC 

Dão e a nota da análise sensorial atribuída pela câmara de provadores. Este facto deve-se, 

possivelmente, ao reduzido volume do operador viticultor/engarrafador, associado a uma 

maior valorização sensorial conforme já verificado no ponto 3.6.2. 

 

 

3.6.5. Relação entre a análise sensorial e os parâmetros analíticos de vinhos 

tintos DOC Dão 

 

O objectivo deste ponto é inferir, através do coeficiente de Pearson, se existe uma 

correlação entre a classificação da análise sensorial e os valores dos parâmetros analíticos, 

isto é, verificar quais os parâmetros analíticos que justificam uma melhor análise sensorial 

(Quadro 14). 

 

                                                
87 Ver Quadro 57 no ANEXO I. 
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Quadro 14 – Correlação entre os valores dos parâmetros analíticos e a classificação da análise sensorial de 
vinhos tintos DOC Dão. 

Parâmetros analíticos Coef. de Pearson p-valor n 

Intensidade corante 0,684 0,00 113859675 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20 ºC) 0,508 0,00 113510323 

Título Alcoométrico VolúmicoTotal (20 ºC) 0,498 0,00 113694373 

Fenóis Totais 0,467 0,00 113889675 

Antocianas 0,350 0,00 113891675 

Extracto Seco Total 0,304 0,00 113715323 

pH 0,150 0,00 114025323 

Relação Álcool em Peso/Extracto Seco Reduzido 0,128 0,00 3283090 

Cobre 0,096 0,00 3265840 

Açúcares Redutores 0,094 0,00 114025323 

Acidez Fixa 0,077 0,00 114025323 

Ácido Málico 0,066 0,00 112928925 

Acidez Total 0,060 0,00 114025323 

Cloretos 0,047 0,00 3265840 

Extracto Não Redutor 0,021 0,00 3655290 

Massa Volúmica 0,011 0,00 114025323 

Densidade Relativa 20º C/20º C -0,019 0,00 114025323 

Sulfatos -0,040 0,00 3265840 

Acidez Volátil -0,106 0,00 114025323 

Açúcares Não Redutores -0,126 0,00 3590540 

Cálcio -0,158 0,00 3290840 

Sulfuroso Livre -0,170 0,00 114025323 

Sulfuroso Total -0,194 0,00 114025323 

Acidez Total -0,205 0,00 3596540 

Ácido Cítrico -0,236 0,00 2937660 

Ferro -0,246 0,00 3265840 

Tonalidade  -0,462 0,00 113891675 

 

As correlações calculadas são estatisticamente significativas. As correlações 

positivas mais expressivas são relativas à intensidade corante, título alcoométrico volúmico 

adquirido, título alcoométrico volúmico total e fenóis totais. A correlação negativa mais 

expressiva é relativa à tonalidade.  
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3.7. Caracterização de vinhos tintos DOC Dão a partir dos parâmetros 

analíticos  

 

Pretende-se avaliar o efeito das variáveis concelho, tipo de operador e ano de 

colheita na composição química dos vinhos. Para tal, os dados dos parâmetros analíticos dos 

vinhos em estudo foram submetidos a uma análise de componentes principais. Os valores 

médios e os desvios padrão ponderados pelo volume de vinho, e as correlações das variáveis 

com os 27 parâmetros analíticos em análise apresentam-se no Anexo III - Quadros N a Q, 

referente a 2775 vinhos tintos aprovados entre 1998 e 2004.  

No caso dos vinhos tintos, existe informação sobre parâmetros específicos para estes 

vinhos: ácido málico, antocianas, fenóis totais, intensidade corante e tonalidade. A 

informação sobre a densidade relativa e massa volúmica não foi considerada na análise de 

componentes principais. Os parâmetros analíticos com uma percentagem elevada de 

“missing values” foram também excluídos da análise.  

Desta forma, considerou-se na análise de componentes principais 15 parâmetros 

analíticos: ACF (acidez fixa), ACM (ácido málico), ACT (acidez total), ACV (acidez 

volátil), ALCVA (álcool volúmico adquirido), ALCVT (álcool volúmico total), ANT 

(antocianas totais), AR (açúcares redutores), EST (extracto seco total), FT (fenóis totais), IC 

(intensidade corante), pH, SL (sulfuroso livre), ST (sulfuroso total) e TON (tonalidade). A 

matriz de correlações das variáveis pode ser consultada no Anexo III – Quadro R. 

O teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkim) e o teste de Bartlett permitem aferir a qualidade 

das correlações entre as variáveis originais. Os dados podem ser consultados no Anexo III – 

Quadro S. O valor de KMO obtido é de 0,610 o que significa que existe uma correlação 

razoável entre os parâmetros analíticos.  

Utilizou-se o critério de Kaiser (Anexo III – Quadro T) para determinar o número de 

componentes a reter e que consiste nas componentes principais cujo valor próprio é superior 

a 1 (Quadro 15).  
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Quadro 15 - Percentagem cumulativa da variância total explicada pelas 5 primeiras componentes principais 
retidas pelo critério de Kaiser. Vinhos tintos DOC Dão. 

Valores próprios iniciais 

Componentes Total Variância (%) Percentagem Cumulativa 

1 4,421 29,471 29,471 

2 3,256 21,705 51,176 

3 2,137 14,247 65,424 

4 1,448 9,655 75,078 

5 0,983 6,553 81,631 

Método de Extracção: Análise dos Componentes Principais 

 

Pelo critério de Kaiser, são quatro as componentes principais a reter que explicam 

75,08 % da variância total. Todavia, como o valor próprio da quinta componente é próximo 

de um, efectuou-se novamente uma nova análise indicando o número de componentes a 

reter. As cinco componentes extraídas explicam 81,63 % da variância total. As componentes 

1, 2, 3, 4 e 5 explicam 29,47 %, 21,71 %, 14,25 %, 9,66% e 6,55 % respectivamente da 

variância total. 

A matriz das componentes indica as correlações entre as variáveis e as componentes 

antes da rotação (Anexo III – Quadros U e V). A matriz das componentes após rotação é útil 

para interpretar o significado das componentes, quando as variáveis têm pesos elevados em 

mais do que uma componente. O objectivo desta rotação é extremar os valores dos pesos de 

modo que cada variável se associe apenas a uma componente, ou seja, determina-se um 

coeficiente de correlação (Quadro 16). Posteriormente mede-se a qualidade do ajustamento 

das componentes principais (Anexo III – Quadro X) 
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Quadro 16 - Matriz de componentes após rotação. Vinhos tintos DOC Dão. 

Componentes 

Parâmetros analíticos 1 2 3 4 5 

Acidez Fixa 0,949 0,140 0,046 -0,039 -0,154 

Ácido Málico 0,599 0,182 -0,143 0,111 -0,555 

Acidez Total 0,955 0,154 0,006 -0,028 0,025 

Acidez Volátil -0,176 0,030 -0,208 0,062 0,846 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20 ºC) -0,108 0,925 0,129 -0,096 -0,069 

Título Alcoométrico VolúmicoTotal (20 ºC) -0,085 0,940 0,131 -0,073 -0,025 

Antocianas -0,192 0,100 0,904 -0,073 -0,140 

Açúcares Redutores 0,258 0,521 0,050 0,240 0,518 

Extracto Seco Total 0,384 0,742 0,160 0,188 0,247 

Fenóis Totais 0,063 0,410 0,755 0,061 0,025 

Intensidade Corante 0,284 0,579 0,426 -0,375 -0,110 

pH -0,801 0,320 0,151 0,091 0,028 

Sulfuroso Livre -0,216 -0,086 0,452 0,726 0,077 

Sulfuroso Total -0,109 0,032 -0,184 0,846 0,001 

Tonalidade -0,472 -0,129 -0,487 0,525 0,259 

Método de extracção: Análise de Componentes Principais 
Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser 

          A rotação convergiu em 8 iterações 

 

A primeira componente principal está associada à acidez fixa (0,949), acidez total 

(0,955) e ao pH (-0,801). 

O título alcoométrico volúmico adquirido (0,925) e o título alcoométrico volúmico 

total (0,940) são os parâmetros que mais contribuem para a segunda componente.  

A terceira componente está associada às antocianas (0,904) e aos fenóis totais 

(0,755). 

O sulfuroso total (0,846) e o sulfuroso livre (0,726) são os parâmetros que mais 

contribuem para a quarta componente.  

A quinta componente é definida pela acidez volátil com coeficiente de correlação de 

0,846. Analogamente ao que foi feito para os vinhos brancos, com base nos resultados 

obtidos na Análise de Componentes Principais, pretende-se avaliar o efeito do concelho, tipo 

de operador e ano de colheita na composição química do vinho. Desta forma calculou-se a 

média dos resultados factoriais das componentes segundo as referidas variáveis. 
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3.7.1. Análise de componentes principais por concelho  

 

Neste ponto analisamos os concelhos da RDD através das componentes principais 

extraidas88. Elaborámos, para tal, as representações gráficas no plano formado pelos eixos 

CP1 e CP2 (figura 70) e no plano formado pelos eixos CP1 e CP3 (figura 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 70 - Relação das componentes principais CP1 e CP2 com os concelhos. Vinhos tintos DOC Dão.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 71 -Relação das componentes principais CP1 e CP3 com os concelhos. Vinhos tintos DOC Dão. 
Nota: os concelhos de Arganil e Tábua estão integrados no estudo mas não são possíveis de visualizar dentro da escala gráfica 

apresentada 

                                                
88 Ver Quadro W no ANEXO III. 
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Os concelhos de Tondela, de Oliveira do Hospital e de Santa Comba Dão têm o 

resultado mais elevado na primeira componente (associada à acidez do vinho) em oposição 

aos concelhos de Arganil, de Mangualde e de Seia.  

Os concelhos de Tábua e de Sátão possuem o resultado mais elevado na segunda 
componente (associada ao teor de título alcoométrico volúmico adquirido, título 
alcoométrico volúmico total e extracto seco total). Em sentido oposto encontram-se os 
concelhos de Penalva do Castelo, de Arganil e de Gouveia. 

O resultado mais elevado na terceira componente, associada às antocianas e aos 
fenóis totais, pertence ao concelho de Arganil. Em sentido oposto, encontram-se os 
concelhos de Gouveia e de Seia.  

Os vinhos de Arganil caracterizaram-se por apresentarem um baixo teor de sulfuroso 
livre e total em oposição ao concelho de Tábua (quarta componente). 

Os vinhos de Tábua e de Tondela apresentam uma reduzida acidez volátil em 
oposição ao concelho de Viseu (quinta componente).  

 

 

3.7.2. Análise de componentes principais por tipo de operador 

 

Na análise do tipo de operador através das componentes principais89 elaborámos as 

representações gráficas no plano formado pelos eixos CP1 e CP2 (figura 72) e no plano 

formado pelos eixos CP1 e CP3 (figura 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 72 – Relação das componentes principais CP1 e CP2 com os tipos de operador. Vinhos tintos DOC Dão. 

                                                
89 Ver Quadro Y no ANEXO III. 
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Figura 73 – Relação das componentes principais CP1 e CP3 com os tipos de operador. Vinhos tintos DOC Dão. 

 

Os vinhos provenientes do operador vitivinicultor/engarrafador apresentam em 

média uma acidez fixa e total mais reduzida (alto pH) (primeira componente).  

Os vinhos com título alcoométrico volúmico adquirido (ALCVA), título 

alcoométrico volúmico total (ALCVT) e extracto seco total (EST) mais elevado são 

provenientes dos vitivinicultor (segunda componente).  

Os vinhos do sector cooperativo apresentam valores mais elevados de sulfuroso 

(quarta componente). A acidez volátil é mais elevada no vitivinicultor (quinta componente).  

Repara-se que nesta análise não constam os maiores operadores, os 

armazenistas/produtores/engarrafadores. São mais penalizados os operadores mais pequenos 

e/ou com menor capacidade técnica. 

 

 

3.7.3. Análise de componentes principais por ano de colheita 

 

Na caracterização dos anos de colheita a partir das componentes principais90 é 

elaborámos as representações gráficas dos dados do quadro 43 no plano formado pelos eixos 

CP1 e CP2 (figura 74) e no plano formado pelos eixos CP1 e CP3 (figura 75). 

                                                
90 Ver Quadro Z no ANEXO III. 
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Figura 74 – Relação das componentes principais CP1 e CP2 com os anos de colheita. Vinhos tintos DOC Dão. 
Nota: O ano de colheita de 2004 está integrado no estudo mas não é possível visualizar dentro da escala gráfica apresentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 – Relação das componentes principais CP1 e CP3 com os anos de colheita. Vinhos tintos DOC Dão. 

 

O resultado mais baixo na primeira componente associada à acidez fixa, acidez total 

e pH do vinho pertence ao ano de 1998. O resultado mais elevado nesta componente 

pertence ao ano de 2004. 
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O ano de 2000 obteve o resultado mais baixo na segunda componente, associada ao 

título alcoométrico volúmico adquirido, título alcoométrico volúmico total e extracto seco 

total. Em sentido oposto mostrou-se o ano de 2004. 

Na terceira componente, associada às antocianas e fenóis totais, destaca-se o 

resultado elevado do ano de 2003 e em sentido oposto o ano de 2002.   

Os vinhos de 2000 apresentam em média um reduzido teor de sulfuroso, e o 

resultado mais elevado nesta componente pertence ao ano de 2004 (quarta componente). 

O ano de 1998 destaca-se pela reduzida acidez volátil, associada à quinta 

componente. Os vinhos tintos de 2004 apresentam o resultado mais elevado nesta 

componente. 
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V. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Constatamos que durante os anos estudados a RDD apresentou um volume 

médio anual de 2.754.723 L de vinho branco DOC Dão e 16.289.332 L vinho tinto 

DOC Dão o que demonstra ser uma região com maior incidência para a produção de 

vinhos tintos DOC Dão (IV – 1.2; IV – 1.3).  

Se compararmos estes valores com a produção total anual da RDD que é cerca 

de 50.000.000 L (IVV, 1999 a 2005), constatamos que apenas 38 % do volume de vinho 

produzido é proposto à certificação.  

Contudo, perante os volumes de vinho certificado, se atendermos que a produção 

máxima admitida para a produção de DOC Dão é de 8000 L/ha para vinho branco e 

6000 L/ha para tinto (CVRD, 1995), a região apenas necessita de cerca 344 ha para 

vinho branco e cerca de 2715 ha para vinho tinto se tomarmos os valores máximos de 

produção por hectare. Mesmo se admitirmos a possibilidade que a produção média seja 

um quarto do valor admitido ficaríamos com 1377 ha para vinho branco e 10859 ha para 

vinho tinto. O que implica afirmar que a RDD, que apresenta 19994 ha de vinha, 

(Amado, 2006) só utiliza cerca de 15 % no mínimo a 61 % no máximo da área para 

produção de vinho DOC Dão.  

Outro dado interessante prende-se com o facto de que a quantidade de vinho 

certificado só ser parcialmente comercializado como vinho DOC DÃO. A partir da 

análise dos selos de garantia DOC Dão vendidos nos últimos dez anos podemos 

constatar que os agentes comerciais da RDD comercializam em média 13.647.979 L por 

ano (CVRD, 2008). Se compararmos este valor com os 19.044.055 L de vinho DOC 

Dão certificado verificamos que apenas 72 % são comercializados sendo os restantes 28 

% (5.396.076 L) desclassificados para vinho Regional das Beiras ou para vinho de 

Mesa.  

Esta desclassificação deve-se principalmente a duas razões (Cardoso, 2003):  

1) Perda de atributos e propriedades dos vinhos, uma vez que depois de serem 

certificados como DOC Dão são submetidos, para serem engarrafados, a um processo 

de controlo da CVRDÃO designado por “Autorização de Engarrafamento” (CVRD, 

1995), onde são novamente submetidos a análise físico-química e sensorial e neste 

processo podem perder a Denominação de Origem o que por sua vez implicará a 

desclassificação dos mesmos. Coloca-se aqui a questão como pode um vinho tão 
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facilmente perder atributos e propriedades? Ou será que a câmara de provadores no 

processo de certificação é muito benévola e na autorização de engarrafamento muito 

exigente? 

2) Razões de ordem comercial, uma vez que a totalidade do vinho DOC Dão não 

tem escoamento e por sua vez os produtores preferem desclassificá-lo e comercializá-lo 

a um preço mais baixo para não prejudicar a Denominação Dão (Simões, 2006). 

O volume de vinho não proposto à certificação (62 %) é declarado como vinho 

de Mesa, pois uma parte não reúne, efectivamente, propriedades e atributos para a 

atribuição da Denominação Dão, enquanto que a outra tem suficientes propriedades para 

ser certificada. Porém, os agentes preferem comercializá-lo como vinho de mesa a 

particulares ou a restaurantes para não passar pelas burocracias e a oneração de custos 

correspondentes. Este facto, sempre aconteceu com alguns vitivinicultores-

engarrafadores e vitivinicultores. Porém, começa também a verificar-se nas adegas 

cooperativas, principalmente nos vasilhames de 5 litros.  

Durante os sete anos em estudo, a Câmara de Provadores classificou os vinhos 

brancos com uma média de 63,6 (63,6/100) pontos onde o vinho mais bem pontuado 

obteve 76 pontos (76/100) e os vinho tintos com uma média de 64,8 pontos (64,8/100) 

onde a melhor nota registada foi 81 pontos (81/100), isto é, 16,2 valores (0-20) (IV - 

2.6; IV – 3.6). Pela análise dos anos de colheita a partir da análise sensorial (IV – 2.6.3; 

IV – 3.6.3) constatamos que a Câmara de Provadores, durante o período em estudo, não 

considerou nenhum ano suficientemente bom. Face a estes números, parece que a 

Câmara de Provadores não admite que existam vinhos capazes de merecer melhor 

classificação ou parece haver a convicção na CVRD que a região não é capaz de 

produzir vinhos acima de 16,2 valores. Este facto torna-se ainda mais evidente se 

tomarmos em consideração o concurso “Os Melhores Vinhos no Produtor” (com júri 

convidado) de cada colheita, onde os vinhos são pontuados com medalha de ouro a 

partir dos 90 pontos (CVRD, 1995) e durante todos estes anos foram atribuídas em 

média, cerca de 10 medalhas de Ouro por ano (CVRD, 1999 a 2005). A corroborar esta 

situação está a crítica especializada que, ao longo dos últimos anos, tem pontuado 

vinhos como Quinta da Pellada 2004 e Quinta do Perdigão 2004, ambos com 17,5 numa 

escala de 0 a 20 (Martins, 2007). 

A melhoria da actividade da Câmara de Provadores poderá ser conseguida, 

possivelmente, pela criação de escalas homogéneas de classificação, constituídas por 

patamares, que podem ser compreendidos pelos seguintes intervalos numa escala de 0-
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100 pontos: <45; 46 – 57; 58 - 60, de 61-70; 71-80; 81-90 e maior de 90. Esta 

metodologia poderá contribuir para uma maior diferenciação dos vinhos e facilitar a 

acção dos Provadores. Atendendo a um possível melhoramento da actividade da Câmara 

de Provadores, poderemos considerar que a classificação da certificação poderá, servir 

de base ao preço de referência do vinho DOC Dão, o que torna o processo de 

certificação mais proveitoso por sua vez.  

 

A RDD integra 16 concelhos produtores de vinho DOC Dão, porém, apenas 14 

concelhos apresentaram vinhos à certificação, durante o período estudado, uma vez que 

os concelhos de Aguiar da Beira e Fornos de Algodres não expuseram qualquer vinho à 

certificação (IV – 1). A área da RDD deveria ser repensada e redefinida, pois não faz 

qualquer sentido contemplar concelhos que não apresentam qualquer volume de vinho à 

certificação DOC Dão.  

No conjunto dos concelhos produtores de vinho com denominação Dão existe 

um grupo que, face aos dados analisados, demonstra melhores condições de aptidão, 

nomeadamente o concelho de Mangualde e Tondela (IV; 1.1.5; IV- 2.1.5; IV – 3.1.5). 

Os maiores produtores nesses concelhos são, pela mesma ordem, a Sogrape e a Cruz & 

Cia, respectivamente. Estas empresas provavelmente contribuíram para os melhores 

resultados de aptidão dos seus concelhos, devido à sua maior dimensão e à tecnologia 

enológica instalada.  

O grupo constituído pelos concelhos de Arganil, Sátão e Tábua, relativamente a 

vinhos brancos (IV- 2.1.5), e os concelhos de Sátão e Santa Comba Dão, relativamente a 

vinhos tintos (IV - 3.1.5), demonstram um desempenho menos favorável ou abaixo da 

média. Contudo é de salientar a boa valorização sensorial dos vinhos brancos dos 

concelhos de Tábua e Sátão (IV- 2.6.1). Estes factos demonstram que dentro de uma 

área demarcada e equivalente a uma denominação de origem controlada, as áreas com 

potencial de produção de vinhos brancos e tintos, na maior parte das vezes, não 

coincidem. De referir que os limites geográficos da Denominação de Origem não levam 

isso em conta.  

Os concelhos centrais da RDD demonstram melhores resultados de aptidão e 

produção relativamente aos concelhos periféricos, tanto a Sul como a Norte (IV; 1.1.5; 

IV- 2.1.5; IV – 3.1.5). De referir que nos concelhos com melhor aptidão estão sedeadas 

as empresas com melhor capacidade técnica.  
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Através da ACP verificamos que relativamente aos vinhos brancos DOC Dão o 

concelho do Satão apresenta vinhos brancos com maior acidez total, acidez fixa (baixo 

pH) (primeira componente) em contraste com os vinhos do concelho de Tondela (IV – 

2.7.1). Este facto poderá ser devido ao concelho do Satão estar a maior altitude (II – 

5.4), de apresentar uma temperatura média diária (II – 5.6.1) e insolação (II – 5.6.4) 

mais baixas comparativamente com o concelho de Tondela. Estes factores poderão 

favorecer à menor biodegradação de ácidos orgânicos durante a maturação, 

proporcionando, assim, vinhos com maior acidez total, acidez fixa e menor pH. Estes 

aspectos poderão justificar a boa valorização sensorial dos vinhos brancos DOC Dão do 

concelho do Satão.  

Os vinhos brancos DOC Dão do concelho de Mortágua (IV – 2.7.1) apresentam 

teor alcoométrico volúmico total e título alcoométrico volúmico adquirido mais baixo 

(segunda componente), facto que poderá estar associado à influência do nevoeiro, da 

humidade relativa e redução da amplitude térmica diária motivada pela barragem da 

Aguieira. Este impacte climático, possivelmente, favorece o desenvolvimento de 

doenças criptogâmicas afectando o bom desenvolvimento vitícola e por sua vez a 

maturação das uvas (II – 5.6.6) (Nogueira, 1996).  

O concelho de Arganil apresenta vinhos brancos DOC Dão (IV – 2.7.1) com 

extracto seco e açúcar total (terceira componente) mais elevado em oposição aos vinhos 

do concelho de Seia, facto que possivelmente se deve à baixa altitude do concelho de 

Arganil (II – 5.4) e à maior intensidade de insolação (II – 5.6.4) que propiciam 

temperaturas médias diárias mais elevadas (II – 5.6.1). Estes factores poderão contribuir 

para uma maior concentração de compostos na uva e para realizar plenas maturações 

nos vinhos do concelho de Arganil. 

Constatamos que os vinhos brancos DOC Dão do concelho de Satão e de 

Oliveira do Hospital (IV – 2.7.1) apresentam menores teores de acidez volátil, (quinta 

componente) pelo que poderá estar associado ao facto de também apresentarem altos 

teores em acidez total, acidez fixa e baixo pH (primeira componente). A riqueza em 

ácidos pode contribuir para uma vinificação mais correcta com menor produção de 

acidez volátil. Contudo observa-se que os vinhos brancos DOC Dão do concelho de 

Satão apresentam sulfuroso livre e total mais elevado (quarta componente), o que se 

depreende que os operadores deste concelho demonstram menor capacidade técnica, 

uma vez que, segundo as boas prática enológicas, a aplicação de sulfuroso tende a ser 

menor quanto menor for o pH. Estes aspectos possivelmente podem justificar o facto do 
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concelho do Sátão demonstrar uma reduzida aptidão e o concelho de Oliveira do 

Hospital elevada aptidão (IV – 2.1.5).  

Em relação à ACP dos vinhos tintos DOC Dão, os vinhos dos concelhos de 

Tondela, Oliveira do Hospital e de Santa Comba Dão (IV - 3.7.1) apresentam maiores 

teores de acidez total e acidez fixa (baixo pH) em oposição aos vinhos de Arganil, de 

Mangualde e de Seia, possivelmente devido aos primeiros estarem localizados a um 

altitude mais baixa (II – 5.4), apresentarem temperatura média diária superior (II – 

5.6.1) e insolação superior (II – 5.6.4). Estes factores poderão contribuir para maiores 

temperaturas durante a maturação podendo provocar um abrandamento na maturação e 

uma menor biodegradação dos ácidos orgânicos, contribuindo para uma maior 

concentração de ácidos.  

O concelho de Tábua e de Satão (IV - 3.7.1) apresentam vinhos tintos DOC Dão 

com maior título alcoométrico volúmico adquirido e total e maior extracto seco 

(segunda componente), em relação aos vinhos de Penalva do Castelo, Arganil e 

Gouveia. Este aspecto poderá ser explicado devido aos concelhos de Tábua e Satão 

apresentarem maiores valores de insolação (II – 5.6.4), que poderá contribuir para 

maturações mais ricas em extracto seco total e em álcool provável.  

O concelho de Arganil (IV - 3.7.1) apresenta os vinhos tintos DOC Dão com 

maior teor de antocianas e de fenóis totais (terceira componente) em posição aos vinhos 

de Gouveia e Seia. Este aspecto pode estar associado ao facto do concelho de Arganil 

estar localizado a uma altitude mais baixa (II – 5.4) e apresentar temperatura média 

diária (II – 5.6.1) e níveis de insolação (II – 5.6.4) mais elevados, que poderão 

contribuir para uma maior formação de antocianas e fenóis totais durante a maturação. 

Estes factos indicam que o potencial vitícola é mais elevado em Arganil, embora não 

seja devidamente aproveitado. Possivelmente a justificação prende-se com o facto de no 

concelho de Arganil não existirem empresas vitivinícolas relevantes e com dimensão. 

Os vinhos tintos DOC Dão dos concelhos de Tábua e Tondela (IV - 3.7.1) 

apresentam um teor de acidez volátil (quinta componente) mais baixo que os do 

concelho de Viseu. Possivelmente este aspecto deve-se ao facto dos vinhos tintos DOC 

Dão do concelho de Tábua apresentarem maior teor alcoólico (segunda componente), 

em relação ao concelho de Viseu, que pode significar melhores maturações e melhor 

sanidade das uvas, e devido ao facto de os vinhos tintos DOC Dão do concelho de 

Tondela apresentarem maior teor em ácidos, em relação ao concelho de Viseu, que pode 
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estar associado a uma boa sanidade e a uma vinificação regular, com menor produção 

de acidez volátil.  

 

Demonstrámos que há uma distribuição heterogénea do tipo de operadores pela 

região com diferentes desempenhos produtivos de vinho DOC Dão (IV – 1.6.5; IV -

2.5.4; IV – 3.5.4).  

O sector cooperativo é o tipo de operador que parece demonstrar menor 

capacidade técnica (IV – 1.4.1; IV - 2.2.1; IV – 3.2.1), e uma baixa valorização sensorial 

dos seus vinhos (IV – 2.6.2; IV – 3.6.2). Possivelmente, estes factos estão associados e 

podem dever-se, em grande parte, à menor qualidade das uvas entregues. Por outro lado, 

a melhor capacidade técnica (IV – 1.4.1; 2.2.1; IV – 3.2.1) parece ser evidenciada pelo 

armazenista/produtor/engarrafador, associado, por sua vez, a uma boa valorização 

sensorial (IV – 2.6.2; IV – 3.6.2). A diferença de comportamento destes tipos de 

operador poderá ser justificada, pela maior selecção, com maior valorização das uvas ao 

viticultor, por parte do armazenista/produtor/engarrafador, o que significará um melhor 

desempenho na actividade vitícola com resultado na qualidade das uvas.  

A ACP dos vinhos brancos DOC Dão permitiu evidenciar que o 

vitivinicultor/engarrafador (IV – 2.7.2) apresenta os vinhos com título volúmico 

adquirido e titulo alcoométrico total mais elevado (segunda componente) e alta acidez 

total e fixa (baixo pH) (primeira componente), possivelmente devido a terem maior 

desempenho na actividade vitícola ao procurarem maturações equilibradas. De referir 

que este tipo de operador apresenta boa valorização sensorial (IV – 2.6.2) dos seus 

vinhos brancos DOC Dão e capacidade técnica (IV – 2.2.1). 

Através da análise do vitivinicultor (IV – 2.7.2), constatamos que apresenta 

vinhos brancos DOC Dão com título volúmico adquirido e título alcoométrico total 

elevados (segunda componente), associados a baixos teores de ácidos (primeira 

componente), a reduzidos teores de sulfuroso livre e total (quarta componente) e a altos 

valores de acidez volátil (quinta componente). Estes factos podem estar associados com 

a sua menor capacidade técnica (IV – 2.2.1) e implicam a menor valorização sensorial 

dos vinhos brancos DOC Dão (IV – 2.6.2).  

Através da ACP dos vinhos tintos DOC Dão podemos constatar que o 

vitivinicultor/engarrafador (IV – 3.7.2) apresenta vinhos DOC DÃO com os menores 

teores de ácidos (primeira componente) e com altos valores de título volúmico 

adquirido e total (segunda componente). Estes aspectos podem estar associados a um 
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bom controlo da maturação. Este facto pode justificar a boa valorização sensorial dos 

vinhos tintos DOC Dão (IV – 3.6.2) e as boas taxas de aprovação deste operador, que 

demonstra boa capacidade técnica (IV – 3.2.1). 

Pelo contrário, o vitivinicultor (IV – 3.7.2) apresenta vinhos tintos DOC Dão 

com maior teor de álcool (segunda componente) e maior teor em acidez volátil (quinta 

componente), factos que podem justificar a menor capacidade técnica (IV – 3.2.1) e a 

menor valorização sensorial dos vinhos tintos DOC Dão (IV - 3.6.2). Possivelmente, 

este tipo de operador procura maturações excessivas em álcool provável, que resultam, 

por sua vez, em problemas de fermentação, contribuindo para uma maior produção de 

acidez volátil.  

O sector cooperativo (IV – 3.7.2) apresenta vinhos tintos DOC Dão com 

sulfuroso livre e total mais alto (quarta componente) e teores de álcool mais baixos 

(segunda componente), associados à menor valorização sensorial dos vinhos tintos DOC 

Dão (IV - 3.6.2) e às baixas taxas de aprovação (IV - 3.2.1), aspectos que evidenciam 

uma menor capacidade técnica deste tipo de operador e, também, pior qualidade da 

matéria-prima.  

 

Em relação aos anos de colheita, verificamos haver uma heterogeneidade 

produtiva durante o período estudado, onde os anos de 1999, 2000 e 2001 apresentaram 

os maiores volumes de DOC Dão (IV – 1.5; IV – 2.3; IV – 3.3). Os anos de 2001 e 2003 

demonstraram ser os anos com melhor aptidão para a produção de vinhos brancos DOC 

Dão (IV – 2.3.1). O ano de 2002 apresenta-se como sendo um ano como boa valorização 

sensorial (IV – 2.6.3) apesar de não apresentar a melhor aptidão (IV – 2.3.1). Pelo 

contrário, os anos de 1998 e 1999 foram as colheitas que demonstraram a menor aptidão 

(IV – 2.3.1), associado a uma menor valorização sensorial dos vinhos DOC. Dão (IV – 

2.6.3).  

Relativamente aos vinhos tintos, mostraram melhor aptidão os anos de 2003 e 

2004 (IV – 3.3.1), este último, por sua vez, associado a uma maior valorização sensorial 

(IV – 3.6.3). O ano de 2001 demonstrou ter o melhor compromisso entre o volume e a 

valorização sensorial (IV – 3.6.3). Os anos de 1998 e 1999 apresentaram as menores 

aptidões à atribuição de certificação (IV – 3.3.1). em que o ano de 1999 detém uma 

melhor valorização sensorial relativamente ao ano de 1998 (IV – 3.6.3). O ano de 2002 

apresenta um volume reduzido, associado a uma baixa valorização sensorial (IV – 
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3.6.3), seguido de 1998, factos que os constituem como anos com menores condições 

para a produção de tintos DOC Dão. 

Constatamos que os piores anos de vinho branco DOC Dão são também os 

piores anos de DOC DÃO tinto (1998 e 1999). Todavia, verificamos que os anos bons 

para vinho DOC Dão branco (2001 e 2003) não coincidem exactamente com os anos 

bons para vinho DOC Dão tinto (2003 e 2004). O facto do ano de 2001 não ter sido um 

bom ano de vinhos tintos, possivelmente deveu-se à ocorrência de períodos de chuva 

após vindima dos vinhos brancos. 

A ACP dos anos de colheita demonstrou que o ano de 1998 (IV – 2.7.3) originou 

os vinhos brancos DOC Dão com teores mais baixos de acidez total e fixa (alto pH) 

(primeira componente), facto que se relaciona com o mau ano vitícola, de acordo com a 

baixa aptidão e com a menor valorização sensorial (IV – 2.3.1; IV – 2.6.3). 

O ano de 2004 (IV – 2.7.3) originou vinhos brancos DOC Dão com os maiores 

teores em acidez total e fixa (baixo pH) (primeira componente), maior título volúmico 

adquirido e titulo volúmico total (segunda componente), maiores teores de extracto seco 

e açúcares totais (terceira componente), os maiores teores de sulfuroso livre e total 

(quarta componente), e a maior acidez volátil (quinta componente). Possivelmente, estes 

aspectos devem-se a um ano vitícola quente que contribuiu para sobrematurações, com 

consequência nas vinificações menos regulares, sendo o ano com menor produção de 

vinhos brancos DOC Dão (IV – 2.3), mas o melhor ano para a produção de vinhos tintos 

DOC Dão (IV – 3.3.1; IV – 3.6.3). 

Os vinhos brancos DOC Dão do ano de 1999 (IV – 2.7.3) apresentaram os mais 

baixos teores em álcool (segunda componente), aspecto relacionado com o facto de ter 

sido o ano com a maior produção de vinho branco, mas associada à menor valorização 

sensorial (IV – 2.3; IV – 2.6.3). Por outro lado, como já referido, o ano de 2004 

apresentou vinhos com os maiores teores de álcool (segunda componente) e foi o ano 

com menor quantidade de vinho branco (IV – 2.3), pelo que se depreende que poderá 

existir uma relação positiva entre reduzidas produções e teores alcoólicos mais elevados 

nos vinhos brancos DOC Dão. 

O ano de 2000 (IV – 2.7.3) originou vinhos brancos DOC Dão com os mais 

baixos teores em sulfuroso livre e total (quarta componente), altos teores de acidez total 

e fixa (baixo pH) (primeira componente) e os mais baixos teores de acidez volátil 

(quinta componente). Estes factos podem estar relacionados, uma vez que, segundo as 

boas práticas enológicas, a aplicação de sulfuroso é normalmente menor quanto menor 
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for o pH, e por sua vez, está associado a vinificações mais regulares, com menor 

produção de acidez volátil.  

Através da ACP dos anos de colheita referente a vinhos tintos DOC Dão, 

verificamos que o ano de 1998 (IV - 3.7.3) deu origem a vinhos com menor acidez total 

e fixa (pH alto) (primeira componente) e menor acidez volátil (quinta componente), 

sendo o ano que apresentou baixa aptidão (IV – 3.3.1) e menor produção (IV – 3.3), 

associados a uma menor valorização sensorial (IV – 3.6.3). A menor valorização 

sensorial pode estar associada ao maior teor de acidez total e fixa (pH baixo). Por outro 

lado, os altos teores de ácidos devem ter contribuído para vinificações mais regulares e 

com menor formação de acidez volátil.  

Os vinhos tintos DOC Dão de 2004 (IV - 3.7.3) apresentaram os teores mais 

altos de acidez total e fixa (pH alto) e acidez volátil alta (primeira componente), 

associados a maiores valores de título alcoométrico volúmico adquirido e total (segunda 

componente) e a maiores teores de sulfuroso livre e total (quarta componente). Este ano 

deu origem à melhor valorização sensorial de vinhos tintos DOC Dão (IV – 3.6.3) e à 

maior aptidão (IV – 3.3.1). No ano de 2004 ocorreram temperaturas mais elevadas 

durante a maturação, que causaram diminuição da biodegradação dos ácidos e 

concentração dos mesmos, para além da produção, e consequente concentração, de 

açúcares, contribuindo para um maior álcool provável. Estes factos, possivelmente, 

favoreceram a ocorrência de vinificações menos regulares, com valores elevados de pH, 

com a consequente produção de maiores teores de acidez volátil, associadas a uma 

maior aplicação de sulfuroso. Contudo estes aspectos parecem estar na base de um bom 

vinho tinto DOC Dão.  

Parece existir alguma relação entre a quantidade produzida de vinho tinto DOC 

Dão e os baixos teores em álcool e extracto seco total (segunda componente) (IV - 

3.7.3), uma vez que os anos de 1999, 2000 e 2001 foram os anos com os maiores 

volumes de vinho tinto DOC Dão (IV – 3.3) e apresentaram os menores teores de título 

alcoométrico volúmico total e adquirido e extracto seco total. Esta relação é mais 

notória no ano 2000.  

O ano de 2003 (IV - 3.7.3) apresentou vinhos tintos DOC Dão com um maior 

teor de antocianas e fenóis totais (terceira componente). Este facto, possivelmente, pode 

justificar a boa valorização sensorial dos vinhos tinos DOC Dão (IV – 3.6.3) e a alta 

aptidão desse ano (IV – 3.3.1). Pelo contrário, o ano de 2002 apresenta os mais baixos 
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teores desses compostos, facto relacionado com a fraca aptidão (IV – 3.3.1) e com a 

menor valorização sensorial dos vinhos tintos DOC Dão desse ano (IV – 3.6.3). 

 

A reprovação dos vinhos propostos à certificação DOC Dão deve-se a motivos 

de ordem sensorial e/ou analítica (IV – 2.4; IV – 3.4).  

Para os vinhos brancos a insuficiência de título alcoométrico adquirido constitui 

o principal motivo analítico de reprovação (IV – 2.4.1). Este facto, demonstra que há 

certos operadores que não conseguem cumprir com o mínimo de 11 % v/v de título 

alcoométrico volúmico adquirido para a certificação DOC Dão (CVRD, 1995), 

evidenciando que há alguma dificuldade em conseguir maturações que permitam álcool 

provável suficiente. Porém, esta deficiência pode ser ultrapassada com utilização de 

mosto concentrado rectificado ou pelo loteamento com outros vinhos de maior álcool, 

permitindo concluir que haverá muita incapacidade técnica associada.  

A reprovação por prova dos vinhos brancos (IV – 2.4.2) deve-se essencialmente 

à presença de oxidação, acetaldeído e excesso de cor. Possivelmente estes motivos estão 

associados à menor qualidade de uvas ou aos menores cuidados durante a vinificação e 

a conservação, evidenciando, mais uma vez, a menor capacidade técnica de muitos 

operadores.  

Em relação aos vinhos tintos, a falta de intensidade corante é o principal motivo 

de reprovação analítica (IV – 3.4.1), e a falta de cor, corpo e estrutura, constituem as 

razões principais da reprovação por prova (IV – 3.4.2). De referir que o valor mínimo de 

intensidade corante para a aprovação vinho tinto como DOC Dão é de 5,5 u.a. 

(CVRDÃO, 1995). A insuficiência de intensidade corante dos vinhos está 

possivelmente associada ao facto de serem vinificados a partir de castas pouco ricas em 

matéria corante ou com insuficiente maturação fenólica, provenientes de vinhas mal 

expostas ou mesmo de bordaduras e de lameiros com poucos cuidados vitícolas 

(Amado, 2006). De referir que em nossa opinião, o valor mínimo de intensidade é um 

valor baixo relativamente à tendência actual do mercado. Este valor deveria ter como 

mínimo 8 u.a., de forma a constituir um critério mais rigoroso para a certificação, 

permitindo assim garantir que os vinhos aquando submetidos ao processo de 

“Autorização de Engarrafamento” não sejam reprovados tão facilmente como têm sido.  

O problema de falta de cor nos vinhos tintos, poderá ser ultrapassado através do 

desaparecimento da vinha de bordadura, incremento de uma tecnologia vitícola e pela 

introdução de castas melhoradoras.  
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De referir que algumas reprovações por prova, quer em vinhos brancos quer em 

vinhos tintos, poderá ser motivada pelo tempo espera das amostras para prova, uma vez 

que durante esse tempo, os vinhos que ainda estejam turvos poderão originar compostos 

reduzidos de enxofre (redução em garrafa) (Ribérau-Gayon et. al., 1999; Loureiro, 

2008). 

 

Verificamos que existe uma relação positiva entre o volume de vinho branco 

DOC Dão e a análise sensorial, pelo contrário constatamos uma relação negativa para os 

vinhos tintos (IV – 2.6.4; IV – 3.6.4). Possivelmente, os vinhos brancos de maior 

volume pertencem a Armazenista/produtor/engarrafador que apresentam melhor 

capacidade técnica o que contribui para uma melhor nota sensorial, como a Sogrape, 

Cruz e Cia e Dão Sul. O facto dos vinhos tintos de menores volumes apresentarem uma 

melhor nota sensorial, poderá estar associado ao facto que estes vinhos sejam 

produzidos por vitivinicultor/engarrafador que vinificam baixos volumes de uvas de boa 

selecção e com bons cuidados quer vitícolas quer enológicos.  

Podemos verificar que existe uma relação entre a análise sensorial e os 

parâmetros analíticos dos vinhos DOC Dão. Nos vinhos brancos a análise sensorial 

apresenta uma relação positiva com a relação álcool em peso/extracto seco reduzido e o 

sulfuroso livre (IV – 2.6.5). Este facto demonstra que há uma tendência para a 

valorização sensorial de vinhos brancos equilibrados entre álcool e extracto seco 

reduzido e para vinhos brancos que apresentem sulfuroso livre que proteja 

suficientemente o vinho, uma vez que as menores notas de valorização sensorial estão, 

possivelmente, associadas a vinhos com sulfuroso baixo e por conseguinte a vinho 

oxidados, com acetaldeído e com excesso de cor. Esta relação positiva com o sulfuroso 

livre é um facto relevante, pois demonstra que o desempenho técnico empregue na RDD 

não é o mais adequado, pois se tudo fosse bem executado, tal relação não deveria 

evidenciar-se. Por outro lado, os vinhos brancos apresentam uma relação negativa com 

o ferro e a acidez volátil. Este facto possivelmente está associado a produtores com 

menor capacidade técnica e com baixas condições tecnológicas de elaboração, 

originando assim vinhos com menor valorização sensorial. A presença de ferro no vinho 

estará associada possivelmente a equipamentos e utensílios não apropriados para uso 

enológico que contêm ferro (adegas obsoletas) ou mesmo proveniente da vinha devido à 

presença de resíduos de terra nas uvas, significando menores cuidados vitícolas. No 

caso das adegas modernas, devido à utilização de equipamentos em aço inoxidável o 
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problema associado ao ferro nos vinhos, não se coloca. A presença de acidez volátil 

elevada possivelmente está relacionada com menores cuidados quer vitícolas quer 

enológicos em todas as fases de elaboração.  

Em relação aos vinhos tintos a análise sensorial demonstra uma relação positiva 

em relação à intensidade corante, título alcoométrico volúmico adquirido e total e teor 

em fenóis totais (IV - 3.6.5). Estes parâmetros analíticos estão na base dos vinhos tintos 

mais valorizados sensorialmente pela câmara de provadores. O que se depreende que 

um vinho tinto do Dão, de maior destaque, é aquele que apresenta maior intensidade 

corante e maior teor alcoólico, parâmetros estes resultantes de plenas maturações.  

Por outro lado, a tonalidade estabelece uma relação negativa com a análise 

sensorial, possivelmente porque os vinhos com maior tonalidade estão associados a 

possuírem menor intensidade corante e/ou apresentam evolução (envelhecimento) 

anormal para um vinho do ano, o que é depreciado na análise sensorial da Câmara de 

Provadores da CVRDÃO. 
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VI. CONCLUSÃO 
 

A realização deste trabalho permitiu concluir que a base de dados do processo da 

certificação de vinho DOC Dão constitui uma ferramenta com elevada utilidade para a 

caracterização da RDD. Podemos caracterizar o potencial dos concelhos da RDD, os 

tipos de operador, os anos de colheita e os vinhos submetidos ao processo de 

certificação, permitindo ter uma melhor consciência acerca de alguns aspectos que até 

agora eram difíceis de mensurar. 

 

Verificamos que a área geográfica de região deverá ser repensada e ajustada à 

realidade vitivinícola da produção de vinhos DOC Dão.  

 

Existe ainda alguma falta de capacidade técnica de alguns agentes económicos 

na RDD em especial as cooperativas. Os produtores não conseguem garantir uma 

homogeneidade durante os anos face às adversidades climáticas.  

 

O processo de certificação, em particular o funcionamento da Câmara de 

Provadores deverá ser melhorado particularmente no que respeita à valorização e 

diferenciação dos vinhos de grande qualidade. 

 

O encepamento, a área de vinha e a sua localização para produção de vinhos 

DOC Dão deverão ser revistos de forma a permitir o funcionamento de uma viticultura 

mais competitiva e por consequência vinhos com maior valorização.   

 

A partir desta ferramenta será interessante realizar um futuro estudo com o 

objectivo de aprofundar a informação existente que permitirá caracterizar inúmeros 

comportamentos e por conseguinte fundamentar políticas correctivas.  

 

Esta pesquisa deverá ser desenvolvida durante vários anos e de forma contínua a 

partir da metodologia utilizada neste trabalho associada com outros dados, 

nomeadamente, os índices bioclimáticos de cada ano vitícola, registados nas diferentes 

zonas da RDD, os dados do cadastro vitícola, os agentes económicos mais significativos 

da RDD e os dados analíticos e sensoriais dos vinhos comercializados de cada ano. 
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Este estudo certamente terá uma grande utilidade para o conhecimento da RDD 

e poderá ser adaptado a outras regiões vitivinícolas de forma a se poder desenvolver em 

concreto uma autêntica consciência das potencialidades intrínsecas de cada região 

vitivinícola.  

 

 



_______________________________________________________________Referências Bibliográficas 

 149 

VII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Almeida, F (1984). Radiografia da região vitícola do Dão e seus problemas. In Encontro 

de Técnicos de Viticultura (Comunicação 7). Ministério da Agricultura. 18 p. 

 

Alonso, S. (1989). Guias metodológicos para la elaboracion de estudios de impacto 

ambiental. Dirección General de Medio Ambiente, M.O.P.U., Madrid. 204 p. 

 

Amado, J. (2006). Cadastro Vitícola do Dão. Comissão Vitivinícola Regional do Dão, 

Viseu. 47 p. 

 

Beckett, F. (1998). O vinho e os seus estilos. Caminho Editora. 119 p. 

 

Betttencourt. M (1980 b). A metrologia ao serviço da vitivinicultura. Revista do 

Instituto Nacional de Metrologia e Geofísica. Lisboa, vol 3, n.º 3 e 4. 

 

Brites, J. & Amorim, L. (1991). Síntese do estudo preliminar sobre as estratégias de 

desenvolvimento do sector vitivinícola da região Demarcada do Dão. 

Comunicação apresentada nas Jornadas Agrícolas das Beiras, PDRAR Baixo 

Dão-Lafões. D.R.A.B.L. Viseu. 14 p. 

 

C.E.E. (1990). Jornal Oficial das Comunidades Europeias, Regulamento (CE) nº 

2676/90. L272 33 de 3 de Outubro. 

 

C.E.E. (1999). Jornal Oficial das Comunidades Europeias, Regulamento (CE) nº 

1493/1999. L179 de 17 de Maio. 

 

Cardoso, J (2003). A qualidade do serviço no sector vitivinícola – o caso da comissão 

vitivinícola da região do Dão. Dissertação de mestrado. Universidade 

Fernando Pessoa, Porto, 164 p  

 



_______________________________________________________________Referências Bibliográficas 

 150 

Carta de Insolação (1961-1990). Atlas do Ambiente, Agência Portuguesa do Ambiente. 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional. Lisboa. http://www.iambiente.pt (consultado em Fevereiro de 2008) 

 

Carta de Precipitação (1961-1990). Atlas do Ambiente, Agência Portuguesa do 

Ambiente. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional. Lisboa. http://www.iambiente.pt (consultado em 

Fevereiro de 2008) 

 

Carta de Temperatura (1961-1990). Atlas do Ambiente, Agência Portuguesa do 

Ambiente. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional. Lisboa. http://www.iambiente.pt (consultado em 

Fevereiro de 2008) 

 

Carta Geológica de Portugal (1972 a). Notícia explicativa da folha 14-D Aguiar da 

Beira. Serviços Geológicos de Portugal. Lisboa. 

 

Carta Geológica de Portugal (1972 b). Notícia explicativa da folha 17-C Santa Comba 

Dão. Serviços Geológicos de Portugal. Lisboa. 

 

Carta Geológica de Portugal (1972 c). Notícia explicativa da folha 17-D Gouveia. 

Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa. 

 

Carta Hidrografia Continental - Principais Bacias Hidrográfica. Atlas do Ambiente, 

Agência Portuguesa do Ambiente. Ministério do Ambiente, do Ordenamento 

do Território e do Desenvolvimento Regional. Lisboa. 

http://www.iambiente.pt (consultado em Fevereiro de 2008) 

 

Carta Hipsométrica. Atlas do Ambiente, Agência Portuguesa do Ambiente. Ministério 

do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 

Lisboa. http://www.iambiente.pt (consultado em Fevereiro de 2008) 

 



_______________________________________________________________Referências Bibliográficas 

 151 

Carta Litológica. Atlas do Ambiente, Agência Portuguesa do Ambiente. Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 

Lisboa. http://www.iambiente.pt (consultado em Fevereiro de 2008) 

 

Castro, R (1997). Dão património e paradoxos – das castas à condução da vinha. Actas 

do 1.º Congresso O Dão em Debate, Nelas. 

 

Clímaco, P (1997). Influencia da cultivar e do ambiente na maturação da uva e na 

produtividade da videira (Vitis vinifera L.). Dissertação de Doutoramento, 

Instituto Superior de Agronomia, Lisboa. 121 p.  

 

CNIG – Centro Nacional de Informação Geográfica (1995). Orto imagens digitais de 

Portugal Continental. Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG). 

CELPA (Associação da Indústria Papeleira), DGF (Direcção-Geral das 

Florestas) e CNIG (Centro Nacional de Informação Geográfica) 

http://cnig.igeo.pt (consultado em Fevereiro de 2008) 

 

Costa, B.C. Cincinato da (1900). Le Portugal Vinicole. Imp. Nacional. Lisboa. 

 

Cunha, L. (1983). Tipos de tempo no Norte e Centro de Portugal. Aplicação do método 

de Hufty. Biblos, nº59: 235-257. 

 

Cunha, S. (1992). Impactos das obras de engenharia sobre o ambiente biofísico da bacia 

do rio São João (Rio de Janeiro – Brasil). Dissertação de Doutoramento em 

Geografia Física apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, 380 p. 

 

Curvelo-Garcia, A. S.(1978). Caracterização enológica da região demarcada do Dão. De 

Vinea et Vino Portugaliae Documenta. Instituto Nacional de Investigação 

Agrária, Centro nacional de Estudos Vitivinícolas, Lisboa, 76 p 

 

CVRD (1995). Região vitivinícola do Dão - legislação e Regulamentação Interna. Ed. 

Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Viseu. 212 p. 

 



_______________________________________________________________Referências Bibliográficas 

 152 

CVRD (1999). XXXVII concurso - Os melhores vinhos no Dão no produtor - colheita 

1998. Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Viseu, 8 p.  

 

CVRD (2000). XXXVIII concurso – Os melhores vinhos no Dão no produtor – colheita 

1999. Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Viseu, 8 p.  

 

CVRD (2001). XXXIX concurso – Os melhores vinhos no Dão no produtor – colheita 

2000. Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Viseu, 8 p.  

 

CVRD (2002). XL concurso – Os melhores vinhos no Dão no produtor – colheita 2001. 

Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Viseu, 8 p.  

 

CVRD (2003). XLI concurso – Os melhores vinhos no Dão no produtor – colheita 

2002. Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Viseu, 8 p.  

 

CVRD (2004). XLII concurso – Os melhores vinhos no Dão no produtor – colheita 

2003. Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Viseu, 8 p.  

 

CVRD (2005). XLIII concurso – Os melhores vinhos no Dão no produtor – colheita 

2004. Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Viseu, 8 p.  

 

CVRD (2008). Relatório de marcas de garantia/selos atribuídos 1989-2007. Comissão 

de Viticultura da Região do Dão. Serviços Técnicos CVRD. Viseu, 3p 

 

Daveau, S (2005 a). Ambiente geográfico natural. João Sá da Costa, 5ª Edição. Lisboa, 

86 p. 

 

Daveau, S (2005 b). Portugal geográfico. João Sá da Costa, 4ª Edição. Lisboa, 92 p. 

 

Dominé, A (2006). Vinhos. Kömemann. Tandem Verlag Gmbh. Dinarlivro, Lisboa, 926 

p 

 

Esri (2008). Arcgis 9 – What´s Arcgis 9.3 ? ESRI - Environmental Systems Research 

Institute, Inc. Editors of Esri Press, C.A. USA, 122 p. 



_______________________________________________________________Referências Bibliográficas 

 153 

 

Ferreira, B (1978). Planaltos e montanhas do Norte da Beira. Centro de Estudos 

Geográficos, 4, Lisboa, 282 p 

 

Ganho, N. (1991). Contribuição para o conhecimento dos tipos de tempo de Verão em 

Portugal: o exemplo de Coimbra. Cadernos de Geografia. Instituto de Estudos 

Geográficos, Coimbra, 10: 431-513. 

 

Gonçalves, M (1995). O vinho do Dão face aos desafios da União Europeia. 

Dissertação de Mestrado. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

Coimbra, 207 p 

 

Gouveia, J (2008 a) Comunicação pessoal 

 

Gouveia, J (2008 b) Comunicação pessoal 

 

Henriques, A (1994). Impacte ambiental de uma cascata de aproveitamentos mini-

hidreléctricos: O caso estudado do Rio Balsemão, avaliação de impacte 

ambiental, CEPGA, Lisboa, 246 p 

 

IGEF (1986 a). Cadastro vitícola do Dão, apuramento dos resultados cadastrais e 

vitícolas. Instituto de Gestão e Estruturação Fundiária. Ministério da 

Agricultura, Florestas e Alimentação. Viseu. 120 p 

 

IGEF (1986 b). Catálogo das castas da Região Demarcada do Dão Instituto de Gestão e 

Estruturação Fundiária. Ministério da Agricultura, Florestas e Alimentação. 

Viseu. 85 p 

 

IGP – Instituto Geográfico Português (2008). Carta Administrativa Oficial de Portugal 

versão 6 – Continente. Geo Web Services – IGP. Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 

http://www.igeo.pt (consultado em Fevereiro de 2008) 

 

 



_______________________________________________________________Referências Bibliográficas 

 154 

IVV (1999). Vinhos e Aguardentes de Portugal. Anuário 1998/1999, Instituto do Vinho 

e da Vinha, Lisboa, 526 p. 

 

IVV (2000). Vinhos e Aguardentes de Portugal. Anuário 1999/2000, Instituto do Vinho 

e da Vinha, Lisboa, 528 p. 

 

IVV (2001). Vinhos e Aguardentes de Portugal. Anuário 2000/2001, Instituto do Vinho 

e da Vinha, Lisboa, 529 p. 

 

IVV (2002). Vinhos e Aguardentes de Portugal. Anuário 2001/2002, Instituto do Vinho 

e da Vinha, Lisboa, 529 p. 

 

IVV (2003). Vinhos e Aguardentes de Portugal. Anuário 2002/2003, Instituto do Vinho 

e da Vinha, Lisboa, 525 p. 

 

IVV (2004). Vinhos e Aguardentes de Portugal. Anuário 2003/2004, Instituto do Vinho 

e da Vinha, Lisboa, 524 p. 

 

IVV (2005). Vinhos e Aguardentes de Portugal. Anuário 2004/2005, Instituto do Vinho 

e da Vinha, Lisboa, 520 p. 

 

IVV (2007) Vinhos e Aguardentes de Portugal. Anuário 2006/2007, Instituto do Vinho 

e da Vinha, Lisboa, 524 p. 

 

Jacobson, R (2007). Microsoft office excel 2007 visual basic for applications step by 

step. Microsoft Press. 384 p. 

 

Lema, P & Rebelo, F (1996). Geografia de Portugal. Meio Físico e Recursos Naturais. 

Universidade Aberta. Lisboa, 447 p. 

 

Loureiro (2008) – Comunicação pessoal 

 

Loureiro, H (2005). Excel macros & VBA. F C A - Editora Informática. 556 p. 

 



_______________________________________________________________Referências Bibliográficas 

 155 

Loureiro, H (2007). Excel 2007 macros & VBA. F C A - Editora Informática. 612 p. 

 

Loureiro, V. & Almeida, A. (1983). Reflexões sobre algumas assimetrias do Dão 

Comunicação apresentada na feira do vinho, Viseu, 8 p 

 

Loureiro, V. & Cardoso, A. (1993) Os Vinhos do Dão. Enciclopédia dos Vinhos de 

Portugal, Ed. Chaves Ferreira - Publicações S.A., Lisboa, 160 p. 

 

Loureiro, V. (1985). A viticultura e a enologia do Dão: Dois sectores indissociáveis. 

Actas da XXII reunião de viticultura e selecção da Videira, Viseu. 10 p 

 

Loureiro, V. (1989). A tecnologia. Actas Jornadas de Vitivinicultura, Região do Dão. 

DRABI, Castelo Branco, 9 p 

 

Loureiro, V. C (1967). Aspectos da vitivinicultura da Região do Dão. Memórias da 

Ordem dos engenheiros, Lisboa. Bol. Ordem Eng. 12(3): 289-297. 

 

Loureiro, V.C. & A.C. Miguel (1956). Planificação de uma rede de adegas cooperativas 

para a Região Demarcada dos Vinhos do Dão. Federação dos Vinicultores do 

Dão, Viseu, 80 p 

 

Maroco, J. (2003) Análise Estatística. Com utilização do SPSS. Edições Sílabo, Lisboa, 

508 p 

 

Martins, J (2007). Vinhos de Portugal 2008. Publicações Dom Quixote. Lisboa, 463 p 

 

Mascaranhas, J.(1957). O plano das adegas cooperativas da Região Demarcada dos 

Vinhos do Dão. Universidade de Coimbra. Coimbra. 98 p 

 

Mcknigth, L & Hess, D (2000). Climate zones and types: the Koppen system. Physical 

Geograph. A Landscape Appreciation. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 

200 p. 



_______________________________________________________________Referências Bibliográficas 

 156 

 

Moreira, V. (1998). O governo de baco (a organização institucional do vinho do Porto). 

Edições Afrontamento, Porto. 301 p 

 

Nogueira, M. (1996). Impactes ambientais da barragem da Aguieira: modificações no 

clima local. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra. Coimbra, 210 p. 

 

Normais Climatológicas (1961-1990). Estações meteorológicas de Viseu e Nelas. 

Instituto de Meteorologia, IP Portugal. http://www.meteopt.com (consultado e 

Fevereiro de 2008) 

 

Pacheco, A.; Lopes, C.;Vanda, P.; Martins S.; Dias, P.; Pereira, A. (1997). Influência dos 

factores solo e clima na actividade fotossintética da vinha. Nelas como 

exemplo de estudo. Actas do 1.º Congresso O Dão em Debate, Nelas. 6 p 

 

Palutikof, J; Wigley, T (1996). Developing climate change scenarios for the 

mediterranean region. In climate change and the mediterranean. Vol 2 

Edward Arnold, London, 78 p. 

 

Peel, M.; Finalayson, B. & McMahon, T. (2007). Updated word map of the Koppen-

Geiger climate classification. Hidrol. Earth Syst. Sci. 11: 1633-1644. 

 

Peres, P (2007). Macros e aplicações excel 2007. Edições Sílabo. 322p. 

 

Pestana, A. (1982). Região Demarcada do Dão alguns aspectos monográficos de índole 

vitícola. D.R.A.B.L. Viseu, 68 p 

 

Pestana, A. (1982). Um caminho prático de reconversão vitícola na região Demarcada 

do Dão. D.R.A.B.L. Viseu. 57 p 

 

Pestana, M & Gageiro, J (2005) Análise de dados para ciências sociais – a 

complementaridade do SPSS. Ed. Sílabo, 478 p 

 



_______________________________________________________________Referências Bibliográficas 

 157 

Pestana, M. & Gageiro, J. (2000). Análise de dados para ciências sociais. Ed. Sílabo. 

458 p 

 

Proença, J. & Loureiro, V. (1990). Reconversão tecnológica das adegas cooperativas do 

Dão. I.S.A., Univ. Técnica de Lisboa. Lisboa. 214p 

 

Rebelo, F (1991). Geografia física e riscos naturais. Alguns exemplos de riscos 

geomorfológicos em vertentes e arribas no domínio mediterrâneo. Coimbra. 

Biblos, 67: 353-371. 

 

Reynier, A. (1995). Manual de viticultura. Publicações Europa América, Portugal, p. 

189-193. 

 

Ribeiro, O (1986). Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Edições Sá da Costa 4ª 

edição, revista e ampliada, Lisboa, 189 p.  

 

Ribeiro, O. (1949). Le Portugal Central. Congrès International de Géographie, 

Lisbonne, 346 p 

 

Ribeiro, O.; Lautensach, H; & Dauveau, S. (1987 a). Geografia de Portugal. I- Posição 

geográfica e território. Edições João Sá da Costa, Lisboa, 334 p. 

 

Ribeiro, O.; Lautensach, H; & Dauveau, S. (1987 b). Geografia de Portugal. II - Posição 

geográfica e território. Edições João Sá da Costa, Lisboa, 169 p. 

 

Ribéreau-Gayon, P.; Glories, Y.; Maujean, A. and Dubordieu, D. (1998). La présence 

de dérivés soufrés et les odeurs de réduction. Traité D’oenologie, Chimie du 

vin Stabilisation et traitements. Dunot, Paris, 2: 301-314. 

 

Rocca, A. (1988). La protection dês appellations d´origine et le GATT. Bull. de l´O.I.V., 

685: 269-281. 

 



_______________________________________________________________Referências Bibliográficas 

 158 

Santos, A. (1988). Região Demarcada do Dão na perspectiva da integração comunitária. 

Ministério do Planeamento e Administração do Território. C.C.R.C., Série 

Estudos Europeus. Lisboa. 115 p 

 

Santos, F; Forbes, K; Moita, R (2002). Climate change in Portugal scenarios, impacts 

and adptation measures. Siam Project. Gradiva, Fundação Calouste 

Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 112 p. 

 

Sellers, A.; & Robinson, P. (1986). Comtemporany climatology. Longman Scientific & 

Technical, New York. 428 p 

 

Simões, O (1991). Oitenta anos de produção e comercialização dos vinhos do Dão. 

Dissertação de Mestrado apresentada no I.S.E.G., para obtenção do grau de 

Mestre em Economia, Lisboa. 202 p 

 

Simões, O (1997). A demarcação do Dão no contexto vinícola do inicio do século. 

Actas do 1.º Congresso O Dão em Debate, Nelas. 14 p 

 

Simões, O (2006). A vinha e o vinho no século XX: crises e regulamentação. Celta 

Editora, Oeiras, 246 p. 

 

Viers, G. (1975) Eléments de climatologie, Ed. Nathan, Paris.214 p 

 

Vitorino, A. (1915). Um relatório. Imp. Nacional. Lisboa, 89 p 

 

Walton, S (1998). Manual enciclopédico do vinho. Anness Publishing Limited. Editorial 

Estampa, Lda., Lisboa, 256 p 

 

 



_______________________________________________________________________________Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXOS 
 

 

 

 



_______________________________________________________________________________Anexos 

 A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________Anexos 

 A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – TRATAMENTO DE DADOS DOS VINHOS DO PROCESSO DE 

CERTIFICAÇÃO 
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Quadro 1 - Número de vinhos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e reprovados 

por prova, por concelho. 

Concelhos 

Nº de vinhos 
à 

certificação 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
aprovados 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
reprovados 
por análise 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
reprovados 
por prova 

fr 
(%) 

Arganil 11 0,2 7 0,2 1 0,4 3 0,8 
Carregal do sal 405 9,2 371 9,8 12 4,3 22 5,8 

Gouveia 657 15,0 603 16,0 27 9,7 27 7,1 
Mangualde 684 15,0 604 16,0 35 13,0 45 12,0 
Mortágua 52 1,2 45 1,2 2 0,7 5 1,3 

Nelas 878 20,0 725 19,0 81 29,0 72 19,0 
Oliveira do Hospital 137 3,1 124 3,3 4 1,4 9 2,4 
Penalva do Castelo 524 12,0 438 12,0 35 13,0 51 13,0 
Santa Comba Dão 136 3,1 87 2,3 15 5,4 34 8,9 

Sátão 65 1,5 44 1,2 9 3,2 12 3,1 
Seia 108 2,4 97 2,6 3 1,1 8 2,1 

Tábua 19 0,4 12 0,3 4 1,4 3 0,8 
Tondela 363 8,2 321 8,5 17 6,1 25 6,6 
Viseu 393 8,9 296 7,8 32 12,0 65 17,0 
Totais 4432 100,0 3774 100,0 277 100,0 381 100,0 

 

 

 
Quadro 2 - Volumes de vinhos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e reprovados 

por prova, por concelho. 

Concelhos 

Volumes de 
vinho à 

certificação 
(L) 

fr 
(%) 

Volumes de 
vinho 

aprovados (L) 

fr 
(%) 

Volumes de 
vinho 

reprovados 
por análise (L) 

fr 
(%) 

Volumes de 
vinho 

reprovados 
por prova (L) 

fr 
(%) 

Arganil 46.800 0,0 32.250 0,0 3.000 0,0 11.550 0,1 
Carregal do Sal 9.612.457 6,1 9.048.882 6,8 207.025 1,8 356.550 2,7 

Gouveia 21.031.020 13,3 18.060.960 13,5 1.632.120 14,3 1.337.940 10,2 
Mangualde 36.807.034 23,3 31.132.459 23,3 3.064.000 26,8 2.610.575 19,9 
Mortágua 337.400 0,2 299.950 0,2 3.550 0,0 33.900 0,3 

Nelas 25.722.136 16,3 21.236.786 15,9 2.894.450 25,3 1.590.900 12,1 
Oliveira do Hospital 2.473.250 1,6 2.259.550 1,7 76.100 0,7 137.600 1,1 
Penalva do Castelo 19.324.287 12,2 15.420.157 11,5 1.274.120 11,1 2.630.010 20,1 
Santa Comba Dão 2.460.280 1,6 1.649.455 1,2 272.900 2,4 537.925 4,1 

Sátão 1.397.000 0,9 853.500 0,6 258.000 2,3 285.500 2,2 
Seia 726.655 0,5 676.055 0,5 13.500 0,1 37.100 0,3 

Tábua 119.500 0,1 83.700 0,1 15.200 0,1 20.600 0,2 
Tondela 30.981.040 19,6 28.196.590 21,1 800.500 7,0 1.983.950 15,1 
Viseu 7.224.600 4,6 4.759.000 3,6 936.500 8,2 1.529.100 11,7 
Totais 158.263.459 100,0 133.709.294 100,0 11.450.965 100,0 13.103.200 100,0 
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Quadro 3 – Totais percentuais dos volumes aprovados, reprovados por análise e reprovados por prova, 

por concelho. 

Concelhos 

Totais percentuais de 
volumes aprovados 

Totais percentuais de 
volumes reprovados 

por análise 

Totais percentuais 
de volumes 

reprovados por 
prova 

Totais 
(%) 

Arganil 68,9 6,4 24,7 100 
Carregal do Sal 94,1 2,2 3,7 100 

Gouveia 85,9 7,8 6,4 100 
Mangualde 84,6 8,3 7,1 100 
Mortágua 88,9 1,1 10 100 

Nelas 82,6 11,3 6,2 100 
Oliveira do Hospital 91,4 3,1 5,6 100 
Penalva do Castelo 79,8 6,6 13,6 100 
Santa Comba Dão 67 11,1 21,9 100 

Sátão 61,1 18,5 20,4 100 
Seia 93 1,9 5,1 100 

Tábua 70 12,7 17,2 100 
Tondela 91 2,6 6,4 100 
Viseu 65,9 13 21,2 100 
Totais 84,5 7,2 8,3 100 

 

 
Quadro 4 - Número de vinhos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e reprovados 

por prova, por tipo de vinho. 

Tipos de vinho 

Nº de 
vinhos à 

certificação 

fr 
(%) 

Nº de 
vinhos 

aprovados 

fr 
(%) 

Nº de 
vinhos 

reprovados 
por análise 

fr 
(%) 

Nº de 
vinhos 

reprovados 
por prova 

fr 
(%) 

Base Espumante Branco 29 0,7 22 0,6 4 1,4 3 0,8 
Base Espumante Rosado 3 0,1 3 0,1 0 0,0 0 0,0 
Base Espumante Tinto 4 0,1 4 0,1 0 0,0 0 0,0 

Branco 1086 24,5 953 25,3 33 11,9 100 26,2 
Rosado 20 0,5 17 0,5 1 0,4 2 0,5 
Tinto 3290 74,2 2775 73,5 239 86,3 276 72,4 

Totais 4432 100,0 3774 100,0 277 100,0 381 100,0 
 

 
Quadro 5 - Volumes e relação percentual entre aprovados e reprovados por tipo de vinho. 

Volumes de vinho 
à certificação Volumes aprovados 

Volumes 
reprovados por 

análise 

Volumes 
reprovados por 

prova 

Tipo de vinho L % L % L % L % 
Base espumante branco 348.500 0,2 271.800 0,2 46.500 0,4 30.200 0,2 
Base espumante rosado 8.600 0,0 8.600 0,0 0 0,0 0 0,0 
Base espumante tinto 27.400 0,0 27.400 0,0 0 0,0 0 0,0 

Branco 22.335.156 14,1 19.283.066 14,4 761.050 6,6 2.291.040 17,5 
Rosado 154.405 0,1 93.105 0,1 60.000 0,5 1.300 0,0 
Tinto 135.389.398 85,5 114.025.323 85,3 10.583.415 92,4 10.780.660 82,3 
Total 158.263.459 100 133.709.294 84,5 11.450.965 7,2 13.103.200 8,3 
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Quadro 6 - Totais percentuais dos volumes aprovados, reprovados por análise e reprovados por prova, 
por tipo de vinho. 

Tipos de vinho 

Totais percentuais de 
volumes aprovados 

Totais percentuais de 
volumes reprovados 

por análise 

Totais percentuais de 
volumes reprovados 

por prova 

Totais 
(%) 

Base espumante branco 78,0 13,3 8,7 100 

Base espumante rosado 100,0 0,0 0,0 100 

Base espumante tinto 100,0 0,0 0,0 100 

Branco 86,3 3,4 10,3 100 
Rosado 60,3 38,9 0,8 100 
Tinto 84,2 7,8 8,0 100 

Totais 84,5 7,2 8,3 100 
 

 
Quadro 7 - Número de vinhos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e reprovados por 

prova, por estilo de vinho. 

Estilo de Vinho 

Nº de 
vinhos à 

certificação 

fr 
(%) 

Nº de 
vinhos 

aprovados 

fr 
(%) 

Nº de 
vinhos 

reprovados 
por análise 

fr 
(%) 

Nº de 
vinhos 

reprovados 
por prova 

fr 
(%) 

DOC Dão Clarete 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 
DOC Dão 4416 99,6 3761 99,7 275 99,3 380 99,7 

DOC Dão Novo 15 0,3 12 0,3 2 0,7 1 0,3 
Total 4432 100,0 3774 100,0 277 100,0 381 100,0 

 

 
Quadro 8 - Volumes e relação percentual entre aprovados e reprovados por estilo de vinho. 

Volumes de vinho 
à certificação Volumes aprovados Volumes reprovados 

por análise 
Volumes reprovados 

por prova 

Estilo de Vinho L % L % L % L % 
DOC Dão Clarete 2.600 0,0 2.600 0,0 0 0,0 0 0,0 

DOC Dão 158.040.609 99,9 133.519.444 99,9 11.432.965 99,8 13.088.200 99,9 
DOC Dão Novo 220.250 0,1 187.250 0,1 18.000 0,2 15.000 0,1 

Total 158.263.459 100 133.709.294 100 11.450.965 100 13.103.200 100 
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Quadro 9 - Totais percentuais dos volumes aprovados, reprovados por análise e reprovados por prova, 

por estilo de vinho. 

Estilo de vinho 

Totais percentuais de 
volumes aprovados 

Totais percentuais 
de volumes 

reprovados por 
análise 

Totais percentuais de 
volumes reprovados 

por prova 

Totais 
(%) 

DOC Dão Clarete 100,0 0,0 0,0 100,0 
DOC Dão 84,5 7,2 8,3 100,0 

DOC Dão Novo 85,0 8,2 6,8 100,0 

Totais 84,5 7,2 8,3 100 

 

 

 
Quadro 10 - Número de vinhos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e reprovados 

por prova, por tipo de operador. 

Tipos de operador 

Nº de 
vinhos à 

certificação 

fr 
(%) 

Nº de 
vinhos 

aprovados 

fr 
(%) 

Nº de 
vinhos 

reprovados 
por análise 

fr 
(%) 

Nº de 
vinhos 

reprovados 
por prova 

fr 
(%) 

Armazenista / Produtor 
/Engarrafador 1577 35,6 1396 37,0 83 30,0 98 25,7 

Sector Cooperativo 1477 33,3 1189 31,5 123 44,4 165 43,3 
Vitivinicultor - 
Engarrafador 1232 27,8 1076 28,5 61 22,0 95 24,9 

Vitivinicultor 146 3,3 113 3,0 10 3,6 23 6,0 
Totais 4432 100,0 3774 100,0 277 100,0 381 100,0 

 

 

 
Quadro 11 - Volumes e relação percentual entre aprovados e reprovados, por tipo de operador. 

Volumes de vinho à 
certificação Volumes aprovados 

Volumes 
reprovados por 

análise 

Volumes 
reprovados por 

prova 
Tipo de operador L % L % L % L % 

Armazenista/Produtor/Engarrafador 72.613.027 45,9 66.178.642 49,5 3.387.420 29,6 3.046.965 23,3 

Sector Cooperativo 73.888.192 46,7 57.450.837 43,0 7.318.770 63,9 9.118.585 69,6 

Vitivinicultor/ Engarrafador 9.692.565 6,1 8.342.540 6,2 603.775 5,3 746.250 5,7 

Vitivinicultor 2.069.675 1,3 1.737.275 1,3 141.000 1,2 191.400 1,5 

Total 158.263.459,00 100 133.709.294,00 84,5 11.450.965,00 7,2 13.103.200,00 8,3 
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Quadro 12 - Totais percentuais dos volumes aprovados, reprovados por análise e reprovados por prova, 
por tipo de operador. 

Tipos de operador 

Totais percentuais 
de volumes 
aprovados 

Totais percentuais 
de volumes 

reprovados por 
análise 

Totais percentuais de 
volumes reprovados 

por prova 

Totais 
(%) 

Armazenista / Produtor 
/Engarrafador 91,1 4,7 4,2 100,0 

Sector Cooperativo 77,8 9,9 12,3 100,0 

Vitivinicultor /Engarrafador 86,1 6,2 7,7 100,0 

Vitivinicultor 83,9 6,8 9,2 100,0 

Totais 84,5 7,2 8,3 100 

 

 

 
Quadro 13 - Número de vinhos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e reprovados 

por prova, por anos de colheita. 

Anos 

Nº de vinhos à 
certificação 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
aprovados 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
reprovados por 

análise 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
reprovados por 

prova 

fr 
(%) 

1998 246 5,6 191 5,1 11 4,0 44 11,5 
1999 800 18,1 585 15,5 104 37,5 111 29,1 
2000 793 17,9 679 18,0 56 20,2 58 15,2 
2001 794 17,9 697 18,5 54 19,5 43 11,3 
2002 544 12,3 459 12,2 30 10,8 55 14,4 
2003 795 17,9 739 19,6 13 4,7 43 11,3 
2004 460 10,4 424 11,2 9 3,2 27 7,1 

Totais 4432 100,0 3774 100,0 277 100,0 381 100,0 
 

 

 
Quadro 14 - Volumes e relação percentual entre aprovados e reprovados, por anos de colheita. 

Volumes de vinho à 
certificação Volumes aprovados Volumes reprovados por 

análise 
Volumes reprovados por 

prova 
Anos L % L % L % L % 
1998 11.005.195 7,0 7.827.570 5,9 199.500 1,7 2.978.125 22,7 
1999 34.187.347 21,6 23.761.037 17,8 6.664.470 58,2 3.761.840 28,7 
2000 30.246.038 19,1 25.450.908 19,0 2.443.750 21,3 2.351.380 17,9 
2001 30.066.101 19,0 28.122.311 21,0 1.210.200 10,6 733.590 5,6 
2002 15.489.361 9,8 13.427.976 10,0 495.395 4,3 1.565.990 12,0 
2003 22.821.331 14,4 21.345.581 16,0 249.000 2,2 1.226.750 9,4 
2004 14.448.086 9,1 13.773.911 10,3 188.650 1,6 485.525 3,7 
Total 158.263.459 100 133.709.294 100 11.450.965 100 13.103.200 100 

 
. 
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Quadro 15 – Totais percentuais dos volumes aprovados, reprovados por análise e reprovados por prova, 

por anos de colheita. 

Anos 

Totais percentuais de 
volumes aprovados 

Totais percentuais de volumes 
reprovados por análise 

Totais percentuais de volumes 
reprovados por prova 

Totais 
(%) 

1998 71,1 1,8 27,1 100,0 
1999 69,5 19,5 11,0 100,0 
2000 84,1 8,1 7,8 100,0 
2001 93,5 4,0 2,4 100,0 
2002 86,7 3,2 10,1 100,0 
2003 93,5 1,1 5,4 100,0 
2004 95,3 1,3 3,4 100,0 

Totais 84,5 7,2 8,3 100,0 

 

 

 
Quadro 16 – Razão percentual dos tipos de operador por concelhos, nos vinhos propostos à certificação. 

Concelhos 

Armazenista/ Produtor/ 
Engarrafador 

Sector 
Cooperativo Vitivinicultor Vitivinicultor/ 

Engarrafador 

Arganil 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Carregal do sal 91,4% 0,7% 0,4% 7,5% 

Gouveia 3,0% 85,5% 0,0% 11,5% 
Mangualde 74,4% 25,5% 0,0% 0,1% 
Mortágua 50,8% 0,0% 32,5% 16,7% 

Nelas 47,1% 49,8% 0,0% 3,2% 
Oliveira do Hospital 0,0% 90,2% 0,0% 9,8% 
Penalva do Castelo 13,0% 79,1% 0,0% 7,9% 
Santa Comba Dão 20,5% 74,5% 0,0% 5,0% 

Sátão 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Seia 0,0% 0,0% 16,4% 83,6% 

Tábua 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tondela 66,2% 30,8% 0,8% 2,2% 
Viseu 0,0% 66,3% 21,4% 12,3% 
Totais 45,9% 46,7% 1,3% 6,1% 

 
. 
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Quadro 17 – Razão percentual dos tipos de operador por concelhos, nos vinhos aprovados. 

Concelhos 

Armazenista/ Produtor/  
Engarrafador Sector Cooperativo Vitivinicultor Vitivinicultor/ 

engarrafador 

Arganil 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Carregal do sal 92,3% 0,0% 0,4% 7,3% 

Gouveia 2,9% 84,5% 0,0% 12,5% 
Mangualde 80,4% 19,5% 0,0% 0,1% 
Mortágua 57,1% 0,0% 33,6% 9,3% 

Nelas 48,8% 48,1% 0,0% 3,2% 
Oliveira do Hospital 0,0% 90,8% 0,0% 9,2% 
Penalva do Castelo 12,8% 78,1% 0,0% 9,1% 
Santa Comba Dão 19,5% 73,0% 0,0% 7,5% 

Sátão 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Seia 0,0% 0,0% 13,9% 86,1% 

Tábua 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tondela 69,0% 28,0% 0,9% 2,1% 
Viseu 0,0% 56,9% 26,2% 16,9% 
Totais 49,5% 43,0% 1,3% 6,2% 

 

 

 
Quadro 18 – Razão percentual dos tipos de operador por concelhos, nos vinhos reprovados por análise. 

Concelhos 

Armazenista/ Produtor/ 
Engarrafador 

Sector 
Cooperativo Vitivinicultor Vitivinicultor/ 

Engarrafador 

Arganil 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Carregal do sal 82,1% 13,8% 0,0% 4,1% 

Gouveia 2,6% 92,8% 0,0% 4,6% 
Mangualde 58,1% 41,9% 0,0% 0,0% 
Mortágua 0,0% 0,0% 84,5% 15,5% 

Nelas 37,6% 59,5% 0,0% 2,9% 
Oliveira do Hospital 0,0% 78,8% 0,0% 21,2% 
Penalva do Castelo 20,3% 75,0% 0,0% 4,7% 
Santa Comba Dão 18,3% 81,7% 0,0% 0,0% 

Sátão 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Seia 0,0% 0,0% 37,0% 63,0% 

Tábua 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tondela 0,0% 95,0% 0,0% 5,0% 
Viseu 0,0% 82,1% 14,2% 3,7% 
Totais 29,6% 63,9% 1,2% 5,3% 
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Quadro 19 – Razão percentual dos tipos de operador por concelhos, nos vinhos reprovados por prova. 

Concelhos 

Armazenista/ Produtor/ 
Engarrafador 

Sector 
Cooperativo Vitivinicultor Vitivinicultor/ 

Engarrafador 

Arganil 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Carregal do sal 73,4% 11,6% 0,0% 15,0% 

Gouveia 3,9% 89,5% 0,0% 6,5% 
Mangualde 22,9% 77,1% 0,0% 0,0% 
Mortágua 0,0% 0,0% 17,7% 82,3% 

Nelas 41,7% 54,4% 0,0% 3,9% 
Oliveira do Hospital 0,0% 86,1% 0,0% 13,9% 
Penalva do Castelo 11,0% 86,6% 0,0% 2,4% 
Santa Comba Dão 24,6% 75,4% 0,0% 0,0% 

Sátão 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Seia 0,0% 0,0% 53,9% 46,1% 

Tábua 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tondela 52,9% 44,7% 0,0% 2,4% 
Viseu 0,0% 85,7% 10,8% 3,4% 
Totais 23,3% 69,6% 1,5% 5,7% 

 

 

 
Quadro 20 - Número de vinhos brancos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e 

reprovados por prova, por concelho. 

Concelhos 

Nº de vinhos à 
certificação 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
aprovados 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
reprovados por 

análise 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
reprovados por 

prova 

fr 
(%) 

Arganil 4 0,4 2 0,2 1 3,0 1 1,0 
Carregal do sal 135 12,4 125 13,1 2 6,1 8 8,0 

Gouveia 163 15,0 157 16,5 2 6,1 4 4,0 
Mangualde 175 16,1 166 17,4 4 12,1 5 5,0 
Mortágua 12 1,1 10 1,0 1 3,0 1 1,0 

Nelas 173 15,9 149 15,6 5 15,2 19 19,0 
Oliveira do Hospital 41 3,8 37 3,9 0 0,0 4 4,0 
Penalva do Castelo 130 12,0 112 11,8 5 15,2 13 13,0 
Santa Comba Dão 34 3,1 28 2,9 1 3,0 5 5,0 

Sátão 7 0,6 5 0,5 0 0,0 2 2,0 
Seia 20 1,8 18 1,9 0 0,0 2 2,0 

Tábua 4 0,4 2 0,2 1 3,0 1 1,0 
Tondela 100 9,2 83 8,7 6 18,2 11 11,0 
Viseu 88 8,1 59 6,2 5 15,2 24 24,0 
Totais 1086 100,0 953 100,0 33 100,0 100 100,0 
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Quadro 21 - Volumes de vinhos brancos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e 

reprovados por prova, por concelho. 

Concelhos 

Volumes de 
vinho à 

certificação (L) 

fr 
(%) 

Volumes de 
vinho 

aprovados (L) 

fr 
(%) 

Volumes de 
vinho 

reprovados por 
análise (L) 

fr 
(%) 

Volumes de 
vinho 

reprovados por 
prova (L) 

fr 
(%) 

Arganil 15.000 0,1 9.000 0 3.000 0,4 3.000 0,1 
Carregal do sal 1.978.667 8,9 1.927.142 10 27.500 3,6 24.025 1 

Gouveia 2.636.770 11,8 2.482.770 12,9 27.000 3,5 127.000 5,5 
Mangualde 4.831.509 21,6 4.615.609 23,9 60.900 8 155.000 6,8 
Mortágua 38.750 0,2 35.200 0,2 550 0,1 3.000 0,1 

Nelas 3.063.697 13,7 2.740.247 14,2 62.500 8,2 260.950 11,4 
Oliveira do Hospital 475.000 2,1 400.000 2,1 0 0 75.000 3,3 
Penalva do Castelo 2.048.223 9,2 1.736.783 9 77.600 10,2 233.840 10,2 
Santa Comba Dão 526.730 2,4 413.705 2,1 30.000 3,9 83.025 3,6 

Sátão 28.000 0,1 12.500 0,1 0 0 15.500 0,7 
Seia 73.000 0,3 63.000 0,3 0 0 10.000 0,4 

Tábua 12.000 0,1 6.000 0 1.000 0,1 5.000 0,2 
Tondela 4.395.760 19,7 3.599.760 18,7 163.000 21,4 633.000 27,6 
Viseu 2.212.050 9,9 1.241.350 6,4 308.000 40,5 662.700 28,9 
Totais 22.335.156 100 19.283.066 100 761.050 100 2.291.040 100 

 

 

 
Quadro 22 - Totais percentuais dos volumes de vinhos brancos aprovados, reprovados por análise e 

reprovados por prova, por concelho. 

Concelhos 

Totais percentuais de 
volumes aprovados 

Totais percentuais de 
volumes reprovados por 

análise 

Totais percentuais de 
volumes reprovados por 

prova 

Totais 
(%) 

Arganil 60,0 20,0 20,0 100,0 
Carregal do sal 97,4 1,4 1,2 100,0 

Gouveia 94,2 1,0 4,8 100,0 
Mangualde 95,5 1,3 3,2 100,0 
Mortágua 90,8 1,4 7,7 100,0 

Nelas 89,4 2,0 8,5 100,0 
Oliveira do Hospital 84,2 0,0 15,8 100,0 
Penalva do Castelo 84,8 3,8 11,4 100,0 
Santa Comba Dão 78,5 5,7 15,8 100,0 

Sátão 44,6 0,0 55,4 100,0 
Seia 86,3 0,0 13,7 100,0 

Tábua 50,0 8,3 41,7 100,0 
Tondela 81,9 3,7 14,4 100,0 
Viseu 56,1 13,9 30,0 100,0 
Totais 86,3 3,4 10,3 100,0 
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Quadro 23 - Número de vinhos brancos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e 
reprovados por prova, por tipo de operador. 

Tipos de operador 

Nº de 
vinhos à 

certificação 

fr 
(%) 

Nº de 
vinhos 

aprovados 

fr 
(%) 

Nº de 
vinhos 

reprovados 
por análise 

fr 
(%) 

Nº de 
vinhos 

reprovados 
por prova 

fr 
(%) 

Armazenista / 
Produtor/Engarrafador 395 36,4 369 38,7 9 27,3 17 17,0 

Sector Cooperativo 380 35,0 315 33,1 16 48,5 49 49,0 

Vitivinicultor/Engarrafador 271 25,0 241 25,3 8 24,2 22 22,0 

Vitivinicultor 40 3,7 28 2,9 0 0,0 12 12,0 

Totais 1086 100,0 953 100,0 33 100,0 100 100,0 

 

 

 
Quadro 24 - Volumes de vinho branco e relação percentual entre aprovados e reprovados, por tipo de 

operador. 

Volumes de vinho à 
certificação 

Volumes 
aprovados 

Volumes 
reprovados por 

análise 

Volumes 
reprovados por 

prova 
Tipo de operador L % L % L % L % 

Armazenista / Produtor 
/Engarrafador 10.666.302 47,8 10.164.452 52,7 128.400 16,9 373.450 16,3 

Sector Cooperativo 9.738.063 43,6 7.422.898 38,5 574.000 75,4 1.741.165 76 

Vitivinicultor/Engarrafador 1.396.891 6,3 1.254.816 6,5 58.650 7,7 83.425 3,6 

Vitivinicultor 533.900 2,4 440.900 2,3 0 0 93.000 4,1 

Total 22.335.156 100 19.283.066 86,3 761.050 3,4 2.291.040 10,3 
 

 

 
Quadro 25 – Totais percentuais dos volumes de vinho branco aprovados, reprovados por análise e 

reprovados por prova, por tipo de operador. 

Tipos de operador 

Totais percentuais 
de volumes 
aprovados 

Totais percentuais de 
volumes reprovados 

por análise 

Totais percentuais de 
volumes reprovados 

por prova 

Totais 
(%) 

Armazenista/Produtor/Engarrafador 95,3 1,2 3,5 100,0 

Sector Cooperativo 76,2 5,9 17,9 100,0 

Vitivinicultor/Engarrafador 89,8 4,2 6,0 100,0 

Vitivinicultor 82,6 0,0 17,4 100,0 
Totais 86,3 3,4 10,3 100,0 
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Quadro 26 - Número de vinhos brancos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e 
reprovados por prova, por anos de colheita. 

Anos 

Nº de vinhos à 
certificação 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
aprovados 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
reprovados por 

análise 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
reprovados por 

prova 

fr 
(%) 

1998 72 6,6 55 5,8 4 12,1 13 13,0 
1999 251 23,1 206 21,6 12 36,4 33 33,0 
2000 192 17,7 171 17,9 8 24,2 13 13,0 
2001 165 15,2 156 16,4 4 12,1 5 5,0 
2002 141 13,0 130 13,6 1 3,0 10 10,0 
2003 155 14,3 143 15,0 1 3,0 11 11,0 
2004 110 10,1 92 9,7 3 9,1 15 15,0 

Totais 1086 100,0 953 100,0 33 100,0 100 100,0 
 

 

 
Quadro 27 - Volumes de vinho branco e relação percentual entre aprovados e reprovados, por anos de 

colheita. 

Volumes de vinho à 
certificação 

Volumes 
aprovados 

Volumes reprovados por 
análise 

Volumes reprovados por 
prova 

Anos L (%) L (%) L (%) L (%) 
1998 1.954.075 8,7 1.510.775 7,8 124.500 16,4 318.800 13,9 
1999 6.213.573 27,8 4.902.133 25,4 410.550 53,9 900.890 39,3 
2000 4.274.716 19,1 3.679.216 19,1 170.000 22,3 425.500 18,6 
2001 3.434.452 15,4 3.385.102 17,6 13.600 1,8 35.750 1,6 
2002 2.256.719 10,1 1.956.494 10,1 2.500 0,3 297.725 13,0 
2003 2.524.418 11,3 2.359.418 12,2 26.000 3,4 139.000 6,1 
2004 1.677.203 7,5 1.489.928 7,7 13.900 1,8 173.375 7,6 
Total 22.335.156 100 19.283.066 86,3 761.050 3,4 2.291.040 10,3 

 

 

 
Quadro 28 - Totais percentuais dos volumes de vinho branco aprovados,  reprovados por análise e 

reprovados por prova, por anos de colheita. 

Anos 
Totais percentuais de  
volumes aprovados 

Totais percentuais de volumes 
reprovados por análise 

Totais percentuais de volumes 
reprovados por prova 

Totais 
(%) 

1998 77,3 6,4 16,3 100 
1999 78,9 6,6 14,5 100 
2000 86,1 4 10 100 
2001 98,6 0,4 1 100 
2002 86,7 0,1 13,2 100 
2003 93,5 1 5,5 100 
2004 88,8 0,8 10,3 100 

Totais 86,3 3,4 10,3 100 
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 Quadro 29 – Motivos analíticos de reprovação em vinhos brancos. 

Motivos de reprovação Nº de vinhos fr (%) Volume (L) fr % 
Acidez total 3 9,1 112.000 14,7 

Sulfuroso total 7 21,2 65.600 8,6 
Acidez volátil 4 12,1 38.400 5,0 

Título alcoométrico volúmico adquirido 18 54,5 520.050 68,3 
Outros 1 3,0 25.000 3,3 
Totais 33 100,0 761.050 100 

 

 

 
Quadro 30 - Motivos sensoriais de reprovação em vinhos brancos. 

Motivos de reprovação Nº de vinhos fr (%) Volume (L) fr % 
Sulfídrico, amargo, reduzido, metálico 24 24,0 563.115 24,6 

Oxidados, acetaldeído, amargos, excesso de cor 73 73,0 1.720.675 75,1 
Outros - doce, sem persistência, turvo 3 3,0 7.250 0,3 

Totais 100 100,0 2.291.040 100 
 

 

 
Quadro 31 – Razão percentual dos tipos de operador por concelhos, nos vinhos brancos propostos à 

certificação. 

Concelhos 

Armazenista/ Produtor/ 
Engarrafador 

Sector 
Cooperativo Vitivinicultor Vitivinicultor/ 

Engarrafador 

Arganil 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Carregal do sal 90,3% 0,3% 1,8% 7,6% 

Gouveia 5,4% 79,4% 0,0% 15,2% 
Mangualde 86,8% 13,1% 0,0% 0,1% 
Mortágua 37,9% 0,0% 60,6% 1,4% 

Nelas 56,1% 42,7% 0,0% 1,3% 
Oliveira do Hospital 0,0% 85,7% 0,0% 14,3% 
Penalva do Castelo 19,8% 67,6% 0,0% 12,6% 
Santa Comba Dão 20,8% 70,8% 0,0% 8,4% 

Sátão 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Seia 0,0% 0,0% 30,5% 69,5% 

Tábua 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tondela 52,2% 43,3% 0,0% 4,5% 
Viseu 0,0% 73,6% 20,5% 6,0% 
Totais 47,8% 43,6% 2,4% 6,3% 
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Quadro 32 - Razão percentual dos tipos de operador por concelhos, nos vinhos brancos aprovados. 

Concelhos 

Armazenista/ Produtor/ 
Engarrafador 

Sector 
Cooperativo Vitivinicultor Vitivinicultor/ 

Engarrafador 

Arganil 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Carregal do sal 90,8% 0,0% 1,8% 7,3% 

Gouveia 5,7% 78,7% 0,0% 15,5% 
Mangualde 90,8% 9,1% 0,0% ,1% 
Mortágua 41,8% 0,0% 58,2% 0,0% 

Nelas 54,0% 44,8% 0,0% 1,2% 
Oliveira do Hospital 0,0% 83,0% 0,0% 17,0% 
Penalva do Castelo 19,0% 68,4% 0,0% 12,6% 
Santa Comba Dão 22,9% 66,4% 0,0% 10,7% 

Sátão 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Seia 0,0% 0,0% 19,5% 80,5% 

Tábua 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tondela 60,0% 35,7% 0,0% 4,3% 
Viseu 0,0% 59,7% 30,1% 10,3% 
Totais 52,7% 38,5% 2,3% 6,5% 

 

 

 
Quadro 33 - Razão percentual dos tipos de operador por concelhos, nos vinhos brancos reprovados por 

análise. 

Concelhos 
Armazenista/ Produtor/ Engarrafador Sector Cooperativo Vitivinicultor/ 

Engarrafador 

Arganil 0,0% 0,0% 100,0% 
Carregal do sal 90,9% 0,0% 9,1% 

Gouveia 0,0% 44,4% 55,6% 
Mangualde 1,5% 98,5% 0,0% 
Mortágua 0,0% 0,0% 100,0% 

Nelas 58,4% 41,6% 0,0% 
Penalva do Castelo 85,1% 0,0% 14,9% 
Santa Comba Dão 0,0% 100,0% 0,0% 

Tábua 0,0% 0,0% 100,0% 
Tondela 0,0% 84,7% 15,3% 
Viseu 0,0% 100,0% 0,0% 
Totais 16,9% 75,4% 7,7% 
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Quadro 34 - Razão percentual dos tipos de operador por concelhos, nos vinhos brancos reprovados por 
prova. 

Concelhos 

Armazenista/ Produtor/ 
Engarrafador 

Sector 
Cooperativo Vitivinicultor Vitivinicultor/ 

Engarrafador 

Arganil 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Carregal do sal 48,7% 25,8% 0,0% 25,5% 

Gouveia 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Mangualde 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Mortágua 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Nelas 77,3% 20,5% 0,0% 2,2% 
Oliveira do Hospital 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Penalva do Castelo 4,3% 84,0% 0,0% 11,7% 
Santa Comba Dão 18,1% 81,9% 0,0% 0,0% 

Sátão 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Seia 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Tábua 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tondela 21,3% 76,1% 0,0% 2,5% 
Viseu 0,0% 87,2% 12,1% 0,7% 
Totais 16,3% 76,0% 4,1% 3,6% 

 

 

 
Quadro 35 - Caracterização dos concelhos pela razão entre os volumes de vinho branco DOC Dão e a 

pontuação média da análise sensorial. 

Concelhos 
Volume (L) Mínimo de 

Pontuação 
Máximo de 
Pontuação 

Pontuação 
Média 

Desvio 
Padrão 

Arganil 9.000 58 63 60,22 2,48 
Carregal do Sal 1.927.142 58 73 64,94 2,48 

Gouveia 2.482.770 58 70 63,02 3,02 
Mangualde 4.615.609 58 76 65,63 2,6 
Mortágua 35.200 59 71 62,87 3,93 

Nelas 2.740.247 58 71 62,71 3,24 
Oliveira do Hospital 400.000 58 69 62,64 2,46 
Penalva do Castelo 1.736.783 58 70 62,75 2,92 
Santa Comba Dão 413.705 58 71 61,69 2,36 

Sátão 12.500 58 71 63,92 4,09 
Seia 63.000 59 69 65,65 2,6 

Tábua 6.000 66 68 66,67 0,94 
Tondela 3.599.760 58 68 62,87 2,87 
Viseu 1.241.350 58 70 60,89 2,55 
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Quadro 36 - Caracterização dos tipos de operador pela razão entre os volumes de vinho branco DOC 

Dão e a pontuação média da análise sensorial. 

Tipos de operador 

Volume 
(L) 

Mínimo de 
Pontuação 

Máximo de 
Pontuação 

Pontuação 
Média 

Desvio 
Padrão 

Armazenista/Produtor/Engarrafador 10.164.452 58 73 64,56 2,97 
Sector Cooperativo 7.422.898 58 70 62,34 2,92 

Vitivinicultor - Engarrafador 1.254.816 58 76 64,15 3,10 
Vitivinicultor 440.900 58 67 60,08 1,75 

 

 

 
 

Quadro 37 - Caracterização dos anos de colheita pela razão entre os volumes de vinho branco DOC Dão 
e a pontuação média da análise sensorial. 

Anos 
Volume (L) Mínimo de Pontuação Máximo de Pontuação Pontuação Média Desvio Padrão 

1998 1.510.775 58 69 62,63 2,71 
1999 4.902.133 58 70 62,56 2,88 
2000 3.679.216 58 76 63,40 2,96 
2001 3.385.102 58 72 65,16 3,08 
2002 1.956.494 58 73 64,35 3,36 
2003 2.359.418 58 71 63,65 3,44 
2004 1.489.928 58 70 63,55 2,69 

 

 

 
Quadro 38 – Correlação entre a pontuação média da análise sensorial e o volume de vinho branco DOC 

Dão. 

Correlações Quantidade Media 
Correlação de Pearson 1 0,106(**) 

“Sig. (2-tailed)”  0,000 
N 19283066 19283066 

Correlação de Pearson 0,106(**) 1 
“Sig. (2-tailed)” 0,000  

N 19283066 19283066 
** A correlação é significativa a partir  do valor 0,01 (2-tailed). 
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Quadro 39 - Número de vinhos tintos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e 
reprovados por prova, por concelho. 

Concelhos 

Nº de vinhos à 
certificação 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
aprovados 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
reprovados por 

análise 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
reprovados por 

prova 

fr 
(%) 

Arganil 7 0,2 5 0,2 0 0 2 0,7 
Carregal do Sal 264 8,0 240 8,6 10 4,2 14 5,1 

Gouveia 482 14,7 437 15,7 24 10,0 21 7,6 
Mangualde 501 15,2 431 15,5 30 12,6 40 14,5 
Mortágua 39 1,2 34 1,2 1 0,4 4 1,4 

Nelas 701 21,3 572 20,6 76 31,8 53 19,2 
Oliveira do Hospital 96 2,9 87 3,1 4 1,7 5 1,8 
Penalva do Castelo 383 11,6 318 11,5 28 11,7 37 13,4 
Santa Comba Dão 101 3,1 58 2,1 14 5,9 29 10,5 

Sátão 58 1,8 39 1,4 9 3,8 10 3,6 
Seia 86 2,6 77 2,8 3 1,3 6 2,2 

Tábua 15 0,5 10 0,4 3 1,3 2 0,7 
Tondela 257 7,8 233 8,4 10 4,2 14 5,1 
Viseu 300 9,1 234 8,4 27 11,3 39 14,1 
Totais 3290 100,0 2775 100,0 239 100,0 276 100,0 

 

 

 
Quadro 40 - Volumes de vinhos tintos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e 

reprovados por prova, por concelho. 

Concelhos 

Volumes de 
vinho à 

certificação (L) 

fr 
(%) 

Volumes de 
vinho 

aprovados 
(L) 

fr 
(%) 

Volumes de 
vinho 

reprovados por 
análise (L) 

fr 
(%) 

Volumes de 
vinho 

reprovados por 
prova (L) 

fr 
(%) 

Arganil 31.800 0,0 23.250 0,0 0 0 8.550 0,1 

Carregal do Sal 7.543.790 5,6 7.031.740 6,2 179.525 1,7 332.525 3,1 

Gouveia 18.267.050 13,5 15.520.690 13,6 1.545.120 14,6 1.201.240 11,1 
Mangualde 31.955.395 23,6 26.502.720 23,2 2.997.100 28,3 2.455.575 22,8 
Mortágua 293.150 0,2 259.250 0,2 3.000 0,0 30.900 0,3 

Nelas 22.639.939 16,7 18.478.039 16,2 2.831.950 26,8 1.329.950 12,3 
Oliveira do Hospital 1.998.250 1,5 1.859.550 1,6 76.100 0,7 62.600 0,6 

Penalva do Castelo 17.131.064 12,7 13.589.374 11,9 1.166.020 11,0 2.375.670 22,0 

Santa Comba Dão 1.930.550 1,4 1.232.750 1,1 242.900 2,3 454.900 4,2 

Sátão 1.369.000 1,0 841.000 0,7 258.000 2,4 270.000 2,5 
Seia 647.580 0,5 606.980 0,5 13.500 0,1 27.100 0,3 

Tábua 107.500 0,1 77.700 0,1 14.200 0,1 15.600 0,1 
Tondela 26.466.280 19,5 24.487.830 21,5 627.500 5,9 1.350.950 12,5 
Viseu 5.008.050 3,7 3.514.450 3,1 628.500 5,9 865.100 8,0 
Totais 135.389.398 100,0 114.025.323 100,0 10.583.415 100,0 10.780.660 100,0 
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Quadro 41 - Totais percentuais dos volumes de vinhos tintos aprovados, reprovados por análise e 

reprovados por prova, por concelho. 

Concelhos 

Totais percentuais de 
volumes aprovados 

Totais percentuais de 
volumes reprovados por 

análise 

Totais percentuais de 
volumes reprovados por 

prova 

Totais 
(%) 

Arganil 73,1 0,0 26,9 100,0 
Carregal do Sal 93,2 2,4 4,4 100,0 

Gouveia 85,0 8,5 6,6 100,0 
Mangualde 82,9 9,4 7,7 100,0 
Mortágua 88,4 1,0 10,5 100,0 

Nelas 81,6 12,5 5,9 100,0 
Oliveira do Hospital 93,1 3,8 3,1 100,0 
Penalva do Castelo 79,3 6,8 13,9 100,0 
Santa Comba Dão 63,9 12,6 23,6 100,0 

Sátão 61,4 18,8 19,7 100,0 
Seia 93,7 2,1 4,2 100,0 

Tábua 72,3 13,2 14,5 100,0 
Tondela 92,5 2,4 5,1 100,0 
Viseu 70,2 12,5 17,3 100,0 
Totais 84,2 7,8 8,0 100,0 

 

 
Quadro 42 - Número de vinhos tintos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e 

reprovados por prova, por tipo de operador. 

Tipos de operador 

Nº de 
vinhos à 

certificação 

fr 
(%) 

Nº de 
vinhos 

aprovados 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
reprovados 
por análise 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
reprovados 
por prova 

fr 
(%) 

Armazenista/Produtor 
/Engarrafador 1166 35,4 1011 36,4 74 31,0 81 29,3 

Sector Cooperativo 1074 32,6 857 30,9 102 42,7 115 41,7 
Vitivinicultor/Engarrafador 944 28,7 822 29,6 53 22,2 69 25,0 

Vitivinicultor 106 3,2 85 3,1 10 4,2 11 4,0 
Totais 3290 100,0 2775 100,0 239 100,0 276 100,0 
 

 
Quadro 43 - Volumes de vinho tinto e relação percentual entre aprovados e reprovados, por tipo de 

operador. 

Volumes de vinho à 
certificação 

Volumes 
aprovados 

Volumes 
reprovados por 

análise 

Volumes 
reprovados por 

prova 
Tipo de operador L % L % L % L % 

Armazenista/Produtor/ 
Engarrafador 61.830.595 45,7 55.898.060 49 3.259.020 30,8 2.673.515 24,8 

        Sector Cooperativo 63.784.229 47,1 49.789.039 43,7 6.638.270 62,7 7.356.920 68,2 

Vitivinicultor/ Engarrafador 8.238.799 6,1 7.041.849 6,2 545.125 5,2 651.825 6 

Vitivinicultor 1.535.775 1,1 1.296.375 1,1 141.000 1,3 98.400 0,9 

Total 135.389.398 100 114.025.323 84,2 10.583.415 7,8 10.780.660 8 
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Quadro 44 – Totais percentuais dos volumes de vinho tinto aprovados, reprovados por análise e 
reprovados por prova, por tipo de operador. 

Tipos de operador 

Totais 
percentuais de 

volumes 
aprovados 

Totais percentuais de 
volumes reprovados 

por análise 

Totais percentuais 
de volumes 

reprovados por 
prova 

Totais 
(%) 

Armazenista / Produtor 
/Engarrafador 90,4 5,3 4,3 100,0 

Sector Cooperativo 78,1 10,4 11,5 100,0 
Vitivinicultor/ Engarrafador 85,5 6,6 7,9 100,0 

Vitivinicultor 84,4 9,2 6,4 100,0 
Totais 84,2 7,8 8,0 100,0 

 

 

 
Quadro 45 - Número de vinhos tintos propostos à certificação, aprovados, reprovados por análise e 

reprovados por prova, por anos de colheita. 

Anos 

Nº de vinhos à 
certificação 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
aprovados 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
reprovados por 

análise 

fr 
(%) 

Nº de vinhos 
reprovados por 

prova 

fr 
(%) 

1998 173 5,3 135 4,9 7 2,9 31 11,2 
1999 543 16,5 375 13,5 91 38,1 77 27,9 
2000 594 18,1 504 18,2 45 18,8 45 16,3 
2001 622 18,9 535 19,3 50 20,9 37 13,4 
2002 388 11,8 318 11,5 28 11,7 42 15,2 
2003 628 19,1 584 21,0 12 5,0 32 11,6 
2004 342 10,4 324 11,7 6 2,5 12 4,3 

Totais 3290 100,0 2775 100,0 239 100,0 276 100,0 
 

 

 
Quadro 46 - Volumes de vinho tinto e relação percentual entre aprovados e reprovados, por anos de 

colheita. 

Volumes de vinho à 
certificação 

Volumes 
aprovados 

Volumes reprovados 
por análise 

Volumes reprovados 
por prova 

Anos (L) (%) (L) (%) (L) (%) (L) (%) 
1998 9.045.120 6,7 6.310.795 5,5 75.000 0,7 2.659.325 24,7 
1999 27.886.074 20,6 18.838.204 16,5 6.193.920 58,5 2.853.950 26,5 
2000 25.894.822 19,1 21.721.192 19 2.247.750 21,2 1.925.880 17,9 
2001 26.587.749 19,6 24.696.009 21,7 1.196.600 11,3 695.140 6,4 
2002 13.118.462 9,7 11.399.602 10 472.395 4,5 1.246.465 11,6 
2003 20.156.588 14,9 18.845.838 16,5 223.000 2,1 1.087.750 10,1 
2004 12.700.583 9,4 12.213.683 10,7 174.750 1,7 312.150 2,9 
Total 135.389.398 100 114.025.323 84,2 10.583.415 7,8 10.780.660 8 
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Quadro 47 - Totais percentuais dos volumes de vinho tinto aprovados, reprovados por análise e 

reprovados por prova, por anos de colheita. 

Anos 

Totais percentuais de 
volumes aprovados 

Totais percentuais de volumes 
reprovados por análise 

Totais percentuais de volumes 
reprovados por prova 

Totais 
(%) 

1998 69,8 0,8 29,4 100,0 
1999 67,6 22,2 10,2 100,0 
2000 83,9 8,7 7,4 100,0 
2001 92,9 4,5 2,6 100,0 
2002 86,9 3,6 9,5 100,0 
2003 93,5 1,1 5,4 100,0 
2004 96,2 1,4 2,5 100,0 

Totais 84,2 7,8 8,0 100,0 
 

 

 
Quadro 48 – Motivos analíticos de reprovação em vinhos tintos. 

Motivos de reprovação 
Nº de vinhos fr (%) Volume (L) fr % 

Acidez total 1 0,4 7.500 0,1 
Outros 7 2,9 138.120 1,3 

Sulfuroso total 5 2,1 132.500 1,3 
Intensidade corante 191 79,9 9.269.695 87,6 

Acidez volátil 12 5,0 170.000 1,6 
Cobre 6 2,5 104.650 1.0 

Título alcoométrico volúmico adquirido (20º C) 17 7,1 760.950 7,2 
Totais 239 100,0 10.583.415 100 

 

 

 
Quadro 49 - Motivos sensoriais de reprovação em vinhos tintos. 

Motivos de reprovação 
Nº de 
vinhos 

fr 
(%) 

Volume 
(L) 

fr 
% 

Falta de cor, corpo, estrutura, delgado, persistência 198 71,7 9032490 83,8 
Oxidado, fenóis voláteis, podre, bolor, vasilha, bafio, mofo, borra, 

acético, queijo, hipoclorito, 39 14,1 524350 4,9 

Sulfídrico, amargo, reduzido 39 14,1 1223820 11,4 
Totais 276 100,0 10780660 100 

 



_______________________________________________________________________________Anexos 

 A23 

 
Quadro 50 - Razão percentual dos tipos de operador por concelhos, nos vinhos tintos propostos à 

certificação. 

Concelhos 

Armazenista/ Produtor/ 
Engarrafador 

Sector 
Cooperativo Vitivinicultor Vitivinicultor/ 

Engarrafador 

Arganil 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Carregal do sal 91,6% 0,8% 0,0% 7,6% 

Gouveia 2,7% 86,4% 0,0% 10,9% 
Mangualde 72,6% 27,3% 0,0% 0,1% 
Mortágua 51,5% 0,0% 29,4% 19,0% 

Nelas 45,9% 50,7% 0,0% 3,4% 
Oliveira do Hospital 0,0% 91,3% 0,0% 8,7% 
Penalva do Castelo 12,3% 80,4% 0,0% 7,3% 
Santa Comba Dão 20,2% 75,6% 0,0% 4,1% 

Sátão 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Seia 0,0% 0,0% 14,9% 85,1% 

Tábua 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tondela 68,8% 28,4% 1,0% 1,8% 
Viseu 0,0% 63,1% 21,8% 15,0% 
Totais 45,7% 47,1% 1,1% 6,1% 

 

 

 
Quadro 51 - Razão percentual dos tipos de operador por concelhos, nos vinhos tintos aprovados. 

Concelhos 

Armazenista/Produtor/ 
Engarrafador Sector Cooperativo Vitivinicultor Vitivinicultor/ 

Engarrafador 

Arganil 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Carregal do Sal 92,6% 0,0% 0,0% 7,4% 

Gouveia 2,5% 85,5% 0,0% 12,0% 
Mangualde 78,5% 21,4% 0,0% 0,1% 
Mortágua 58,3% 0,0% 31,0% 10,8% 

Nelas 48,0% 48,5% 0,0% 3,5% 
Oliveira do Hospital 0,0% 92,5% 0,0% 7,5% 
Penalva do Castelo 12,1% 79,3% 0,0% 8,6% 
Santa Comba Dão 18,1% 75,4% 0,0% 6,5% 

Sátão 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Seia 0,0% 0,0% 13,5% 86,5% 

Tábua 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tondela 70,6% 26,5% 1,1% 1,8% 
Viseu 0,0% 56,0% 24,9% 19,1% 
Totais 49,0% 43,7% 1,1% 6,2% 
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Quadro 52 - Razão percentual dos tipos de operador por concelhos, nos vinhos tintos reprovados por 
análise. 

Concelhos 

Armazenista/Produtor/ 
Engarrafador Sector Cooperativo Vitivinicultor Vitivinicultor/ 

Engarrafador 

Carregal do Sal 80,8% 15,9% 0,0% 3,4% 
Gouveia 2,8% 93,3% 0,0% 3,9% 

Mangualde 59,3% 40,7% 0,0% 0,0% 
Mortágua 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Nelas 37,1% 59,9% 0,0% 3,0% 
Oliveira do Hospital 0,0% 78,8% 0,0% 21,2% 
Penalva do Castelo 16,5% 79,4% 0,0% 4,2% 
Santa Comba Dão 20,5% 79,5% 0,0% 0,0% 

Sátão 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Seia 0,0% 0,0% 37,0% 63,0% 

Tábua 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tondela 0,0% 97,6% 0,0% 2,4% 
Viseu 0,0% 73,3% 21,2% 5,5% 
Totais 30,8% 62,7% 1,3% 5,2% 

 

 

 
Quadro 53 - Razão percentual dos tipos de operador por concelhos, nos vinhos tintos reprovados por 

prova. 

Concelhos 

Armazenista/Produtor/ 
Engarrafador Sector Cooperativo Vitivinicultor Vitivinicultor/ 

Engarrafador 

Arganil 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Carregal do Sal 75,2% 10,5% 0,0% 14,3% 

Gouveia 4,4% 89,2% 0,0% 6,5% 
Mangualde 24,3% 75,7% 0,0% 0,0% 
Mortágua 0,0% 0,0% 9,7% 90,3% 

Nelas 34,7% 61,1% 0,0% 4,2% 
Oliveira do Hospital 0,0% 69,5% 0,0% 30,5% 
Penalva do Castelo 11,8% 86,8% 0,0% 1,5% 
Santa Comba Dão 25,8% 74,2% 0,0% 0,0% 

Sátão 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Seia 0,0% 0,0% 36,9% 63,1% 

Tábua 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Tondela 67,7% 30,0% 0,0% 2,3% 
Viseu 0,0% 84,7% 9,9% 5,4% 
Totais 24,8% 68,2% 0,9% 6,0% 
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Quadro 54 – Caracterização dos concelhos pela razão entre os volumes de vinho tinto DOC Dão e a 
pontuação média da análise sensorial. 

Concelhos 

Volume  
(L) Mínimo de Pontuação Máximo de  

Pontuação 
Pontuação  

Média 
Desvio  
Padrão 

Arganil 23250 60 66 63,31 2,19 
Carregal do Sal 7.031.740 58 78 67,71 4,04 

Gouveia 15.520.690 58 79 64,42 4,07 
Mangualde 26.502.720 58 77 64,23 3,58 
Mortágua 259.250 59 75 66,72 4,27 

Nelas 18.478.039 58 76 64,20 3,79 
Oliveira do Hospital 1.859.550 58 74 64,86 3,01 
Penalva do Castelo 13.589.374 58 78 64,29 3,64 
Santa Comba Dão 1.232.750 58 71 63,91 4,6 

Sátão 841.000 58 72 64,30 3,66 
Seia 606.980 58 75 67,17 4,04 

Tábua 77.700 61 68 64,06 2,59 
Tondela 24.487.830 58 76 65,79 4,11 
Viseu 3.514.450 58 81 63,91 4,28 
 

 

 
Quadro 55 – Caracterização dos tipos de operador pela razão entre os volumes de vinho tinto DOC Dão 

e a pontuação média da análise sensorial. 

Tipos de operador 

Volume 
(L) 

Mínimo de 
Pontuação 

Máximo de 
Pontuação 

Pontuação 
Média 

Desvio 
Padrão 

Armazenista/Produtor/Engarrafador 55.898.060 58 78 65,87 3,84 
Sector Cooperativo 49.789.039 58 76 63,49 3,67 

Vitivinicultor - Engarrafador 7.041.849 58 81 66,02 4,52 
Vitivinicultor 1.296.375 58 73 64,92 3,79 

 

 

 
Quadro 56 – Caracterização dos anos de colheita pela razão entre os volumes de vinho tinto DOC Dão e 

a pontuação média da análise sensorial. 

Anos 
Volume (L) Mínimo de Pontuação Máximo de Pontuação Pontuação Média Desvio Padrão 

1998 6.310.795 58 73 62,49 3,11 
1999 18.838.204 58 77 63,94 3,52 
2000 21.721.192 58 79 64,18 4,09 
2001 24.696.009 58 81 65,84 3,66 
2002 11.399.602 58 76 63,16 3,92 
2003 18.845.838 58 78 65,49 3,8 
2004 12.213.683 58 78 67,05 4,04 
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Quadro 57 – Correlação entre a pontuação média da análise sensorial e o volume de vinho tinto DOC 
Dão. 

Correlações Quantidade Media 
Correlação de Pearson 1 -0,146(**) 

“Sig. (2-tailed)”  0,000 
N 114025323 114025323 

Correlação de Pearson -0,146(**) 1 
“Sig. (2-tailed)” 0,000  

N 114025323 114025323 
** A correlação é significativa a partir  do valor 0,01 (2-tailed). 
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ANEXO II – TRATAMENTO DE DADOS DOS PARÂMETROS ANALÍTICOS 
DOS VINHOS BRANCOS DOC DÃO 
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Quadro A – Quantificação dos parâmetros analíticos determinados nos vinhos brancos DOC Dão. 

Parâmetros analíticos 
Nº de 
vinhos Nº válidos Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Ácido Cítrico (mg/dm3) 273 3100278 0,00 657,00 272,26 89,97 

Acidez Fixa (g/dm3) 953 19283066 3,40 10,60 5,84 0,83 

Acidez Total (g/dm3) 953 19283066 3,90 10,70 6,19 0,81 

Acidez Volátil (g/dm3) 953 19283066 0,12 0,85 0,26 0,08 

Relação Álcool em Peso/Extracto Seco Reduzido 261 2983553 3,66 6,86 5,09 0,56 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20 ºC) % Vol. 953 19283066 10,90 15,10 12,31 0,61 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20 ºC) % Vol. 947 19222966 11,00 17,80 12,43 0,62 

Açúcares Não Redutores (g/dm3) 275 3354828 0,00 1,30 0,26 0,12 

Açúcares Redutores (g/dm3) 952 19277266 0,60 103,60 1,78 2,16 

Açúcares Totais (g/dm3) 277 3357328 0,90 85,20 2,17 2,40 

Cálcio (mg/dm3) 276 3147328 3,90 134,00 77,20 16,96 

Cloretos (mg/dm3) 275 3135328 11,00 134,00 40,54 15,47 

Cobre (mg/dm3) 276 3147328 0,060 1,890 ,13 0,13 

Densidade Relativa 20º/20º C 950 19276766 0,9060 1,0225 0,99 0,00 

Extracto Não Redutor (g/dm3) 277 3357328 14,40 26,60 19,43 2,11 

Extracto Seco Total (g/dm3) 950 19267366 15,70 110,00 22,02 2,49 

Ferro (mg/dm3) 276 3147328 0,20 12,90 1,98 1,53 

Massa Volúmica (g/dm3) 951 19277366 0,9110 1,0248 0,99 0,00 

pH 953 19283066 2,96 3,88 3,33 0,12 

Sulfatos (mg/dm3) 275 3135328 101,00 1629,00 487,21 147,58 

Sulfuroso Livre (mg/dm3) 953 19283066 3,00 118,00 27,11 11,77 

Sulfuroso Total (mg/dm3) 953 19283066 8,00 210,00 112,55 36,41 
 

 

Quadro B – Correlação dos parâmetros analíticos dos vinhos brancos DOC Dão com os concelhos. 
 Concelhos 

 Arganil 
Carregal 

do Sal 
Gouveia Mangualde Mortágua Nelas 

Oliveira 

do 

Hospital 

Penalva 

do 

Castelo 

Santa 

Comba 

Dão 

Satão Seia Tábua Tondela Viseu 

Parâmetros analíticos média média média média média média média média média média média média média média 

Ácido Cítrico (mg/dm3) 152,44 288,61 187,14 291,41 211,43 271,98 311,20 281,09 157,94 264,00 211,68 290,00 280,06 268,38 

Acidez Fixa (g/dm3) 5,70 6,01 6,05 5,81 5,87 5,76 6,28 6,14 6,06 6,61 5,61 5,43 5,48 5,82 

Acidez Total (g/dm3) 6,36 6,31 6,39 6,19 6,29 6,11 6,58 6,50 6,47 6,87 6,04 5,93 5,81 6,21 

Acidez Volátil (g/dm3) 0,54 0,23 0,27 0,25 0,34 0,27 0,23 0,27 0,33 0,21 0,35 0,38 0,26 0,30 

Relação Álcool em Peso/Extracto Seco Reduzido 4,94 4,90 5,51 5,06 4,45 5,23 4,93 5,11 5,38 4,58 5,59 6,05 4,35 4,84 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20 ºC) % Vol. 13,53 12,15 12,28 12,31 12,08 12,32 12,46 12,58 12,35 12,08 13,05 12,50 12,13 12,68 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20 ºC) % Vol. 13,63 12,26 12,40 12,43 12,19 12,45 12,56 12,69 12,51 12,18 13,15 12,60 12,24 12,79 

Açúcares Não Redutores (g/dm3) 0,14 0,30 0,25 0,23 0,20 0,26 0,48 0,27 0,27 0,07 0,21 0,30 0,25 0,23 

Açúcares Redutores (g/dm3) 2,24 1,58 1,71 1,82 1,87 2,05 1,55 1,37 2,41 1,26 2,18 2,27 1,88 1,66 

Açúcares Totais (g/dm3) 2,39 2,45 1,74 2,55 1,63 2,04 1,98 1,82 1,78 1,40 2,84 2,60 1,90 2,05 

Cálcio (mg/dm3) 16,56 81,43 70,14 77,61 79,03 76,73 94,56 70,78 66,63 75,70 71,50 69,50 91,54 82,66 

Cloretos (mg/dm3) 53,22 51,94 45,54 35,44 48,86 36,50 32,40 41,74 42,39 69,67 40,29 30,00 45,07 37,41 

Cobre (mg/dm3) 0,09 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,10 0,14 0,14 0,09 0,13 0,62 0,14 0,15 

Densidade Relativa 20º/20º C 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Extracto Não Redutor (g/dm3) 21,76 20,20 18,08 19,50 20,59 19,16 20,24 19,99 18,13 20,60 18,83 16,20 19,35 20,38 

Extracto Seco Total (g/dm3) 24,14 21,43 21,63 22,65 22,03 22,17 21,81 21,17 23,08 22,38 20,96 19,13 21,63 23,12 

Ferro (mg/dm3) 2,10 1,42 1,87 1,71 2,79 2,54 0,64 1,71 1,26 0,63 1,02 2,00 3,63 1,42 

Massa Volúmica (g/dm3) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

pH 3,30 3,26 3,28 3,39 3,28 3,32 0,33 3,31 3,28 3,38 3,34 3,23 3,34 3,41 

Sulfatos (mg/dm3) 488,11 634,21 458,88 471,62 828,14 459,67 502,40 440,02 578,19 482,33 475,08 541,00 406,41 653,25 

Sulfuroso Livre (mg/dm3) 22,22 29,86 29,12 30,07 28,56 27,60 14,97 31,76 23,70 44,52 26,61 13,67 19,76 26,51 

Sulfuroso Total (mg/dm3) 96,44 115,18 100,82 131,55 111,71 123,32 92,60 108,28 100,94 121,64 84,65 108,67 92,33 113,90 
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Quadro C – Correlação dos parâmetros analíticos dos vinhos brancos DOC Dão com os tipos de 
operador. 

 
Tipo de Operador 

 Armazenista/ 
Produtor/ 

Engarrafador 

Sector  
Cooperativo 

Vitivinicultor/ 
Engarrafador Vitivinicultor 

Parâmetros analíticos média média média média 

Ácido Cítrico (mg/dm3) 286,14 257,58 261,99 140,00 

Acidez Fixa (g/dm3) 5,65 6,06 6,19 5,55 

Acidez Total (g/dm3) 5,99 6,41 6,54 6,06 

Acidez Volátil (g/dm3) 0,25 0,27 0,28 ,39 

Relação Álcool em Peso/Extracto Seco Reduzido 5,08 4,99 5,34 4,54 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20 ºC) % Vol. 12,25 12,29 12,67 13,12 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20 ºC) % Vol. 12,37 12,40 12,78 13,23 

Açúcares Não Redutores (g/dm3) 0,25 0,27 0,25 0,20 

Açúcares Redutores (g/dm3) 1,86 1,69 1,72 1,63 

Açúcares Totais (g/dm3) 2,33 1,94 2,14 2,20 

Cálcio (mg/dm3) 77,56 80,74 67,61 80,60 

Cloretos (mg/dm3) 38,96 44,37 36,56 51,00 

Cobre (mg/dm3) 0,12 0,13 0,16 0,19 

Densidade Relativa 20º/20º C 0,99 0,99 ,99 0,99 

Extracto Não Redutor (g/dm3) 19,08 20,09 19,09 22,80 

Extracto Seco Total (g/dm3) 21,82 22,37 21,29 22,88 

Ferro (mg/dm3) 1,52 2,74 1,66 1,50 

Massa Volúmica (g/dm3) 0,99 0,99 0,99 0,99 

pH 3,35 3,33 3,24 3,39 

Sulfatos (mg/dm3) 517,47 418,41 551,21 596,00 

Sulfuroso Livre (mg/dm3) 27,25 26,41 29,96 27,39 

Sulfuroso Total (mg/dm3) 116,82 109,87 106,26 77,24 
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Quadro D – Correlação dos parâmetros analíticos dos vinhos brancos DOC Dão com os anos de 

colheita. 
 Ano de Colheita 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Parâmetros analíticos média média média média média média média 

Ácido Cítrico (mg/dm3) 235,25 264,67 286,94 200,50 223,64 267,10 327,10 

Acidez Fixa (g/dm3) 4,94 5,92 6,23 5,71 5,73 5,55 6,39 

Acidez Total (g/dm3) 5,28 6,26 6,59 6,05 6,06 5,91 6,79 

Acidez Volátil (g/dm3) 0,26 0,27 0,23 0,25 0,26 0,28 0,31 

Relação Álcool em Peso/Extracto Seco Reduzido 5,30 4,97 5,03 5,34 5,51 5,26 4,81 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20 ºC) % Vol. 12,08 12,06 12,19 12,45 12,24 12,70 12,85 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20 ºC) % Vol. 12,15 12,17 12,30 12,59 12,36 12,82 12,99 

Açúcares Não Redutores (g/dm3) 0,23 0,30 0,30 0,32 0,32 0,20 0,21 

Açúcares Redutores (g/dm3) 1,24 1,60 1,52 2,07 1,80 2,08 2,44 

Açúcares Totais (g/dm3) 1,43 2,30 2,13 1,69 1,88 2,08 2,77 

Cálcio (mg/dm3) 83,15 64,13 83,46 76,43 74,21 80,65 81,22 

Cloretos (mg/dm3) 38,44 33,92 35,34 45,23 28,64 48,84 45,39 

Cobre (mg/dm3) 0,12 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,14 

Densidade Relativa 20º/20º C 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 ,99 0,99 

Extracto Não Redutor (g/dm3) 17,35 19,50 19,61 18,84 18,33 19,15 21,03 

Extracto Seco Total (g/dm3) 20,24 22,28 21,90 22,04 21,71 21,93 23,74 

Ferro (mg/dm3) 2,94 2,21 2,17 1,65 2,24 1,99 1,59 

Massa Volúmica (g/dm3) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

pH 3,40 3,32 3,32 3,31 3,37 3,38 3,27 

Sulfatos (mg/dm3) 449,67 519,44 553,38 565,61 434,53 534,94 412,44 

Sulfuroso Livre (mg/dm3) 25,45 27,24 20,79 28,91 28,44 30,40 32,90 

Sulfuroso Total (mg/dm3) 108,16 122,04 97,30 103,45 126,89 112,08 126,04 

 

 
Quadro E - Matriz de correlações das variáveis. 

 Parâmetros analíticos 

Parâmetros analíticos 

Acidez 
 Fixa 

Acidez 
Total 

Acidez 
Volátil 

Título 
Alcoométrico 

Volúmico 
Adquirido 

(20º C) 

Título 
Alcoométrico 

Volúmico 
Total (20º C) 

Açúcares 
Redutores 

Extracto 
Seco 
Total 

pH Sulfuroso 
Livre 

Sulfuroso 
Total 

Acidez Fixa 1,00 0,978 -0,246 0,060 0,065 0,032 0,397 -0,562 0,0124 0,194 

Acidez Total 0,978 1,000 -0,138 0,082 0,087 0,039 0,419 -0,550 0,112 0,170 

Acidez Volátil -0,246 -0,138 1,000 0,148 0,0155 0,096 0,106 0,107 -0,083 -0,187 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) 0,060 0,082 0,148 1,000 0,991 0,069 0,078 -0,005 0,078 -0,090 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) 0,065 0,087 0,155 0,991 1,000 0,191 0,156 0,002 0,073 -0,089 

Açúcares Redutores 0,032 0,039 0,096 0,069 0,191 1,000 0,647 0,012 -0,019 0,043 

Extracto Seco Total 0,397 0,419 0,106 0,078 0,156 0,647 1,000 0,095 0,019 0,207 

pH -0,562 -0,550 0,107 -0,005 0,002 0,012 0,095 1,000 -0,087 -0,038 

Sulfuroso Livre 0,124 0,112 -0,083 0,078 0,073 -0,019 0,019 -0,087 1,000 0,518 

Sulfuroso Total 0,194 0,170 -0,187 -0,090 -0,089 0,043 0,207 -0,038 0,518 1,000 
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Quadro F – KMO e teste de esfericidade de Bartlett. 

“Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy” 0,432 
 “Approx. Chi-Square” 229612543,194 

Teste de esfericidade de “Bartlett” df 45 
 Sig. 0,000 

 

 
Quadro G - Percentagem cumulativa da variância  total explicada pelas 15 primeiras componentes 

principias. 
 Valores próprios iniciais Extracção das somas dos 

quadrados dos “Loadings” 
Rotação das somas dos 

quadrados dos “Loadings” 

Componentes Total % de 
Variância Acumulado% Total % de 

Variância Acumulado% Total % de 
Variância Acumulado% 

1 2,773 27,734 27,734 2,773 27,734 27,734 2,433 24,334 24,334 
2 2,144 21,4338 49,172 2,144 21,438 49,172 2,014 20,140 44,474 
3 1,551 15,513 64,685 1,551 15,513 64,685 1,763 17,625 62,100 
4 1,429 14,288 78,973 1,429 14,288 78,973 1,532 15,317 77,417 
5 0,867 8,675 87,648 0,867 8,675 87,648 1,023 10,231 87,648 
6 0,657 6,572 94,220       
7 0,426 4,261 98,481       
8 0,136 1,356 99,837       
9 0,015 0,153 99,990       

10 0,001 0,010 1000,000       

 

 
Quadro H – Comunalidades. 

Parâmetros analíticos Inicial Extracção 
Acidez Fixa 1,000 0,948 
Acidez Total 1,000 0,933 
Acidez Volátil 1,000 0,978 
Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) 1,000 0,995 
Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) 1,000 0,997 
Açúcares Redutores 1,000 0,752 
Estrato Seco Total 1,000 0,900 
pH 1,000 0,674 
Sulfuroso Livre 1,000 0,807 
Sulfuroso Total 1,000 0,781 

Método de Extracção: Análise dos Componentes Principais. 
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Quadro I – Matriz das componentes (a). 

Componentes 

Parâmetros analíticos 1 2 3 4 5 
Acidez Fixa 0,921 -0,212 -0,143 -0,184 -0,019 
Acidez Total 0,916 -0,164 -0,132 -0,214 0,071 
Acidez Volátil -0,194 0,427 0,142 -0,192 0,837 
Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) 0,238 0,859 -0,390 0,191 -0,104 
Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) 0,267 0,892 -0,297 0,166 -0,121 
Açúcares Redutores 0,269 0,374 0,708 -0,162 -0,109 
Estrato Seco Total 0,556 0,272 0,700 -0,154 -0,050 
pH -0,578 0,262 0,417 0,199 -0,241 
Sulfuroso Livre 0,287 -0,091 0,034 0,809 0,246 
Sulfuroso Total 0,351 -0,253 0,294 0,710 0,051 

Método de Extracção: Análise dos Componentes Principais. (a) 5 Componentes extraídas 
 

 

 
Quadro J – Medição da qualidade do ajustamento do modelo ACP. 

 Parâmetros analíticos 

Parâmetros analíticos 

Acidez 
Fixa 

Acidez 
Total 

Acidez 
Volátil 

Título 
Alcoométrico 

Volúmico 
Adquirido 

(20º C) 

Título 
Alcoométrico 

Volúmico 
Total (20º C) 

Açúcares 
Redutores 

Extracto 
Seco 
Total 

pH Sulfuroso 
Livre 

Sulfuroso 
Total 

Correlação reproduzida  
 
Acidez Fixa 

0,948b 0,935 -0,270 0,059 0,070 0,099 0,383 -0,680 0,026 0,204 

Acidez Total 0,935 0,933b -0,165 0,080 0,093 0,119 0,402 -0,687 0,118 0,176 

Acidez Volátil -0,270 -0,165 -0,978b 0,141 0,154 0,149 0,096 0,043 -0,039 -0,228 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) 0,059 0,080 0,141 0,995b 0,990 0,090 0,069 -0,012 0,106 -0,118 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) 0,070 0,093 0,154 0,990 0,997b 0,182 0,164 0,018 0,090 -0,108 

Açúcares Redutores 0,099 0,119 0,149 0,090 0,182 0,752b 0,777 0,232 -0,091 0,087 

Extracto Seco Total 0,383 0,402 0,096 0,069 0,164 0,777 0,900b 0,023 0,022 0,221 

pH -0,680 -0,687 0,043 -0,012 0,018 0,232 0,023 0,674b -0,074 -0,018 

Sulfuroso Livre 0,126 0,118 -0,039 0,106 0,090 -0,091 0,022 -0,074 0,807b 0,721 

Sulfuroso Total 0,204 0,176 -0,228 -0,118 -0,108 0,087 0,221 -0,018 0,721 0,781b 

Residuais  
 
Acidez Fixa 

 0,044 0,024 0,001 -0,005 -0,067 0,014 0,118 -0,001 -0,010 

Acidez Total 0,044  0,027 0,002 -0,006 -0,080 0,017 0,136 -0,006 -0,007 

Acidez Volátil 0,024 0,027  0,007 0,001 -0,053 0,010 0,064 -0,045 0,041 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) 0,001 0,002 0,007  0,001 -0,020 0,009 0,007 -0,028 0,028 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) -0,005 -0,006 0,001 0,001  0,010 -0,008 -0,016 -0,016 0,019 

Açúcares Redutores -0,067 -0,080 -0,053 -0,020 0,010  -0,130 -0,220 0,72 -0,044 

Extracto Seco Total 0,014 0,017 0,010 0,009 -0,008 -0,130  0,071 -0,003 -0,013 

pH 0,118 0,136 0,054 0,007 -0,016 -0,220 0,071  -0,013 -0,020 

Sulfuroso Livre -0,001 -0,006 -0,045 -0,028 -0,016 0,072 -0,003 -0,013  -0,203 

Sulfuroso Total -0,010 -0,007 0,041 0,028 0,019 -0,044 -0,013 -0,020 0,203  
Método de Extracção: Análise dos Componentes Principais. 
a. Os resultados residuais foram calculados entre os resultados observado e as correlações reproduzidas. Existem 11 (24,0 %) residuais não redundantes com valores absolutos superiores a 0,05. 
b. Comunalidades reproduzidas. 
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Quadro K – Análise de componentes principais por concelho. 
 Concelhos 

Arganil 
 

Carregal 
do Sal Gouveia Mangualde Mortágua Nelas 

Oliveira 
do 

Hospital 

Penalva 
do 

Castelo 

Santa 
Comba 

Dão 
Sátão Seia Tábua Tondela Viseu 

Componentes 
principais 

média Média Média média média média média média média média média média média média 

Componente 1 0,32 0,37 0,40 -0,24 0,33 -0,04 0,44 0,34 0,44 0,48 -0,10 0,09 -0,32 -0,21 

Componente 2 1,73 -0,26 -0,02 -0,01 -0,46 -0,01 0,21 0,47 0,01 -0,30 1,22 0,17 -0,30 0,57 

Componente 3 0,48 -0,31 -0,22 0,27 -0,04 0,06 -0,04 -0,42 0,43 -0,07 -0,67 -0,53 -0,02 0,30 

Componente 4 -0,32 0,14 -0,10 0,45 0,10 0,20 -0,97 0,15 -0,36 1,00 -0,37 -0,71 -0,67 0,04 

Componente 5 3,12 -0,16 0,21 -0,25 1,16 0,14 -0,46 0,11 0,81 -0,46 0,93 1,40 -0,05 0,25 

 

 
Quadro L – Análise de componentes principais por tipo de operador. 

Tipo de Operador 

Armazenista/Produtor/ 
Engarrafador Sector Cooperativo Vitivinicultor/ 

Engarrafador Vitivinicultor 

Componentes principais média média média média 

Componente 1 -0,25 0,25 0,62 -0,22 

Componente 2 -0,09 -0,05 0,59 1,28 

Componente 3 0,00 0,07 -0,39 0,06 

Componente 4 0,07 -0,08 0,02 -0,39 

Componente 5 -0,19 0,13 0,30 1,38 

 
 

 

Quadro M – Análise de componentes principais por ano de colheita. 

Ano de Colheita 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Componentes principais média média média média média média média 

Componente 1 -0,99 0,12 0,45 -0,07 -0,24 -0,43 0,64 

Componente 2 -0,35 -0,44 -0,19 0,26 -0,12 0,65 0,82 

Componente 3 -0,55 0,03 -0,05 0,03 0,01 -0,02 0,52 

Componente 4 -0,07 0,16 -0,61 -0,06 0,30 0,21 0,46 

Componente 5 -0,01 0,18 -0,44 -0,13 -0,03 0,12 0,65 
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ANEXO III – TRATAMENTO DE DADOS DOS PARÂMETROS ANALÍTICOS 
DOS VINHOS TINTOS DOC DÃO 
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Quadro N – Quantificação dos parâmetros analíticos determinados nos vinhos tintos DOC Dão. 

Parâmetros analíticos 
Nº de vinhos Nº válidos Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Ácido Cítrico (mg/dm3) 164 2937660 0,00 850,00 137,56 114,23 

Acidez Fixa (g/dm3) 2775 114025323 3,20 10,00 5,10 0,74 

Ácido Málico (g/dm3) 2771 112928925 0,00 3,61 0,35 0,54 

Acidez Total (g/dm3) 2775 114025323 3,60 11,00 5,77 0,70 

Acidez Volátil (g/dm3) 2775 114025323 0,13 1,18 0,54 0,12 

Relação Álcool em Peso/Extracto Seco Reduzido 198 3283090 2,96 4,72 3,76 0,35 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) % Vol. 2772 113510323 10,60 16,70 12,44 0,67 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) % Vol. 2771 113694373 10,70 16,90 12,58 0,69 

Açúcares Não Redutores (g/dm3) 197 3590540 0,00 1,30 0,47 0,14 

Antocianas (mg/dm3) 2766 113891675 39,00 977,00 322,62 110,97 

Açúcares Redutores (g/dm3) 2775 114025323 0,90 9,70 2,58 0,81 

Açúcares Totais (g/dm3) 201 3596540 1,20 4,90 3,14 0,70 

Cálcio (mg/dm3) 199 3290840 4,80 117,00 77,50 18,83 

Cloretos (mg/dm3) 198 3265840 23,00 469,00 62,25 34,41 

Cobre (mg/dm3) 198 3265840 0,070 1,000 0,20 0,16 

Densidade Relativa 20º/20º C 2775 114025323 0,9430 1,0006 1,00 0,00 

Extracto Não Redutor (g/dm3) 204 3655290 20,10 37,30 27,32 3,00 

Estrato Seco Total (g/dm3) 2773 113715323 18,80 46,00 29,79 3,12 

Ferro (mg/dm3) 198 3265840 0,50 9,70 2,94 1,43 

Fenóis Totais u.a. 2765 113889675 27,30 155,00 54,80 10,79 

Intensidade Corante u.a. 2765 113859675 3,72 30,74 8,89 2,95 

Massa Volúmica (g/dm3) 2775 114025323 0,9240 0,9988 0,99 0,00 

pH 2775 114025323 3,01 4,24 3,58 0,14 

Sulfatos (mg/dm3) 198 3265840 282,00 1510,00 684,57 202,54 

Sulfuroso Livre (mg/dm3) 2775 114025323 5,00 72,00 26,31 8,65 

Sulfuroso Total (mg/dm3) 2775 114025323 8,00 172,00 63,34 23,36 

Tonalidade 2766 113891675 0,2180 1,1010 0,67 0,09 
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Quadro O – Correlação dos parâmetros analíticos dos vinhos tintos DOC Dão com os concelhos. 

 Concelhos 

 Arganil 
Carregal 

do Sal 
Gouveia Mangualde Mortágua Nelas 

Oliveira 
do 

Hospital 

Penalva 
do 

Castelo 

Santa 
Comba 

Dão 
Satão Seia Tábua Tondela Viseu 

Parâmetros analíticos média média média média média média média média média média média média média média 

Ácido Cítrico (mg/dm3) . 100,22 253,04 76,34 249,66 119,91 10,00 259,74 53,34 . 127,33 153,14 305,86 60,12 
Acidez Fixa (g/dm3) 4,54 5,01 5,27 4,38 5,11 5,37 5,63 5,06 5,59 5,19 4,81 5,03 5,54 5,14 
Ácido Málico (g/dm3) 0,03 0,30 0,42 0,16 0,14 0,29 0,66 0,31 0,37 0,39 0,24 0,74 0,61 0,17 
Acidez Total (g/dm3) 5,20 5,68 5,92 5,14 5,77 6,08 6,22 5,70 6,23 5,86 5,41 5,67 6,12 5,88 
Acidez Volátil (g/dm3) 0,55 0,53 0,52 0,60 0,53 0,57 0,47 0,50 0,50 0,53 0,49 0,50 0,47 0,60 
Relação Álcool em Peso/Extracto Seco Reduzido 4,45 3,80 3,69 3,93 3,97 3,83 3,56 3,46 3,78 . 3,86 4,06 3,41 3,82 
Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) % Vol. 12,46 12,78 12,25 12,32 12,38 12,47 12,54 12,38 12,43 13,12 12,97 12,89 12,50 12,80 
Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) % Vol. 12,58 12,93 12,40 12,46 12,56 12,64 12,69 12,52 12,57 13,28 13,11 13,05 12,62 12,98 
Açúcares Não Redutores (g/dm3) 0,33 0,48 0,51 0,38 0,40 0,43 0,30 0,58 0,47 . 0,42 0,33 0,48 0,39 
Antocianas (mg/dm3) 134,99 292,62 362,65 299,10 336,49 307,80 244,44 362,26 285,85 291,08 421,20 232,32 322,45 355,24 
Açúcares Redutores (g/dm3) 2,11 2,66 2,67 2,54 2,85 2,84 2,57 2,53 2,56 2,60 2,46 3,16 3,32 2,98 
Açúcares Totais (g/dm3) 2,44 3,09 3,31 2,20 2,22 3,45 2,40 4,08 2,73 . 3,12 2,50 2,61 3,03 
Cálcio (mg/dm3) 17,43 78,78 81,16 53,09 77,22 86,89 80,00 91,53 60,08 . 70,20 23,91 71,53 76,55 
Cloretos (mg/dm3) 57,46 71,69 72,88 31,36 44,62 78,25 58,00 54,40 38,93 . 37,93 49,29 60,74 47,81 
Cobre (mg/dm3) 0,09 0,19 0,17 0,18 0,57 0,36 0,07 0,14 0,10 . 0,19 0,09 0,12 0,18 
Densidade Relativa 20º/20º C 0,99 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 
Extracto Não Redutor (g/dm3) 22,12 27,46 28,09 24,31 23,80 26,65 25,50 29,10 24,97 . 27,35 24,49 26,99 27,75 
Estrato Seco Total (g/dm3) 24,55 29,90 31,04 28,97 31,00 29,95 29,28 28,80 30,38 30,01 29,1 29,37 29,89 32,77 
Ferro (mg/dm3) 1,74 3,10 3,41 1,94 4,48 4,13 2,80 2,95 1,39 . 1,83 1,96 3,92 1,67 
Fenóis Totais u.a. 36,56 58,00 59,34 50,71 60,81 54,78 51,65 56,93 54,18 63,28 59,15 50,99 53,73 57,28 
Intensidade Corante u.a. 7,34 9,51 8,77 7,56 9,85 8,42 8,52 8,86 9,02 8,86 11,09 8,04 10,54 9,13 
Massa Volúmica (g/dm3) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 
pH 3,57 3,59 3,59 3,70 3,65 3,50 3,52 3,61 3,53 3,54 3,72 3,75 3,51 3,64 
Sulfatos (mg/dm3) 482,32 766,66 655,36 484,12 504,07 660,23 581,00 567,83 536,33 . 607,58 448,43 762,18 836,01 
Sulfuroso Livre (mg/dm3) 11,90 24,80 29,14 27,39 29,77 26,77 19,65 28,71 19,99 28,95 23,59 27,48 21,93 33,47 
Sulfuroso Total (mg/dm3) 30,10 73,64 62,52 72,65 83,32 57,65 50,37 56,77 52,28 62,70 40,11 93,40 60,05 67,35 
Tonalidade 0,73 0,68 0,65 0,74 0,69 0,66 0,67 0,65 0,67 0,67 0,64 0,73 0,61 0,67 
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Quadro P – Correlação dos parâmetros analíticos dos vinhos tintos DOC Dão com os tipos de operador. 

 
Tipo de Operador 

 
Armazenista/ 

Produtor/ 
Engarrafador 

Sector  
Cooperativo 

Vitivinicultor- 
Engarrafador Vitivinicultor 

Parâmetros analíticos média média média média 

Ácido Cítrico (mg/dm3) 100,28 267,68 129,46 249,66 

Acidez Fixa (g/dm3) 4,95 5,27 5,04 5,00 

Ácido Málico (g/dm3) 0,32 0,38 0,38 0,33 

Acidez Total (g/dm3) 5,63 5,93 5,69 5,74 

Acidez Volátil (g/dm3) 0,54 0,53 0,52 0,58 

Relação Álcool em Peso/Extracto Seco Reduzido 3,80 3,52 3,82 3,97 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) % Vol. 12,52 12,27 12,88 12,90 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) % Vol. 12,66 12,42 13,03 13,07 

Açúcares Não Redutores (g/dm3) 0,47 0,59 0,41 0,40 

Antocianas (mg/dm3) 323,76 318,43 350,05 285,87 

Açúcares Redutores (g/dm3) 2,47 2,69 2,62 2,81 

Açúcares Totais (g/dm3) 2,93 4,06 3,07 2,22 

Cálcio (mg/dm3) 76,70 92,80 70,32 77,22 

Cloretos (mg/dm3) 65,26 62,53 56,78 44,62 

Cobre (mg/dm3) 0,19 0,15 0,23 0,57 

Densidade Relativa 20º/20º C 1,00 1,00 0,99 1,00 

Extracto Não Redutor (g/dm3) 27,00 28,70 27,16 23,80 

Estrato Seco Total (g/dm3) 29,56 30,00 29,70 32,34 

Ferro (mg/dm3) 2,90 4,34 2,24 4,48 

Fenóis Totais u.a. 53,47 55,41 59,77 61,81 

Intensidade Corante u.a. 9,36 8,26 9,64 9,14 

Massa Volúmica (g/dm3) 0,99 0,99 0,99 0,99 

pH 3,60 3,55 3,63 3,65 

Sulfatos (mg/dm3) 724,27 584,39 667,75 504,07 

Sulfuroso Livre (mg/dm3) 24,30 28,64 25,66 26,78 

Sulfuroso Total (mg/dm3) 60,53 67,60 55,08 65,48 

Tonalidade 0,66 0,67 0,67 0,66 
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Quadro Q – Correlação dos parâmetros analíticos dos vinhos tintos DOC Dão com os anos de colheita. 

 Ano de Colheita 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Parâmetros analíticos média média média média média média média 

Ácido Cítrico (mg/dm3) 0,0. 137,75 101,76 59,81 118,50 98,55 260,31 

Acidez Fixa (g/dm3) 4,82 5,20 5,19 4,96 5,01 4,94 5,52 

Ácido Málico (g/dm3) 0,57 0,40 0,41 0,32 0,33 0,15 0,48 

Acidez Total (g/dm3) 5,40 5,89 5,82 5,64 5,73 5,59 6,27 

Acidez Volátil (g/dm3) 0,46 0,55 0,50 0,54 0,57 0,52 0,60 

Relação Álcool em Peso/Extracto Seco Reduzido 0,00 3,85 3,93 4,05 3,77 3,75 3,45 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) % Vol. 12,30 12,17 12,20 12,28 12,33 12,65 13,44 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) % Vol. 12,42 12,30 12,32 12,41 12,48 12,81 13,65 

Açúcares Não Redutores (g/dm3) 0,48 0,34 0,42 0,42 0,49 0,47 0,56 

Antocianas (mg/dm3) 300,74 277,37 309,73 335,15 236,62 428,04 318,87 

Açúcares Redutores (g/dm3) 2,19 2,41 2,23 2,52 2,57 2,77 3,50 

Açúcares Totais (g/dm3) 2,54 2,46 2,80 2,85 3,05 3,23 3,84 

Cálcio (mg/dm3) 62,70 56,60 75,73 63,55 76,72 79,76 91,09 

Cloretos (mg/dm3) 24,00 60,97 60,28 63,15 59,94 65,80 59,68 

Cobre (mg/dm3) 0,12 0,13 0,22 0,24 0,19 0,17 0,20 

Densidade Relativa 20º/20º C 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 

Extracto Não Redutor (g/dm3) 26,11 24,74 24,76 25,26 26,63 28,00 30,63 

Estrato Seco Total (g/dm3) 27,63 28,93 28,25 28,99 29,76 30,93 34,83 

Ferro (mg/dm3) 1,90 2,09 4,17 2,52 3,22 2,82 2,97 

Fenóis Totais u.a. 51,04 50,39 49,41 55,12 49,44 65,66 60,70 

Intensidade Corante u.a. 7,25 7,92 8,49 8,82 8,10 9,51 11,86 

Massa Volúmica (g/dm3) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

pH 3,57 3,53 3,56 3,56 3,59 3,66 3,64 

Sulfatos (mg/dm3) 560,00 639,03 589,97 601,65 718,72 855,37 577,05 

Sulfuroso Livre (mg/dm3) 23,82 23,54 24,47 27,59 24,98 29,65 28,60 

Sulfuroso Total (mg/dm3) 65,99 72,26 51,03 62,83 70,92 59,38 70,19 

Tonalidade 0,69 0,67 0,66 0,66 0,72 0,66 0,66 
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Quadro R - Matriz de correlações das variáveis. 

 

Parâmetros analíticos 

Parâmetros analíticos 

Acidez 
Fixa 

Ácido 
Málico 

Acidez 
Total 

Acidez 
Volátil 

Título 
Alcoométrico 

Volúmico 
Adquirido 

(20º C) 

Título 
Alcoométrico 

Volúmico 
Total (20º C) 

Antocianas Açúcares 
Redutores 

Extracto 
Seco 
Total 

Fenóis 
Totais 

Intensidade 
Corante pH Sulfuroso 

Livre 
Sulfuroso 

Total  Tonalidade 

Acidez Fixa 1,00 0,633 0,976 -0,314 0,072 0,085 -0,095 0,189 0,432 0,130 0,361 -0,695 -0,200 0,017 -0,508 

Ácido Málico 0,633 1,00 0,572 -0,411 0,037 0,038 -0,091 0,045 0,232 0,012 0,232 -0,320 -0,202 0,114 -0,300 

Acidez Total 0,976 0,572 1,000 -0,109 0,073 0,091 -0,152 0,255 0,473 0,113 0,340 -0,690 -0,192 0,043 -0,443 

Acidez Volátil -0,314 -0,411 -0,109 1,000 -0,018 0,003 -0,250 0,256 0,089 -0,112 -0,183 0,174 0,071 0,119 0,415 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) 0,072 0,037 0,073 -0,018 1,000 0,996 0,244 0,330 0,554 0,436 0,549 0,282 0,007 -0,090 -0,217 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) 0,085 0,038 0,091 0,003 0,996 1,000 0,238 0,399 0,591 0,444 0,549 0,280 0,017 -0,072 -0,209 

Antocianas -0,095 -0,091 -0,152 -0,250 0,244 0,238 1,000 0,006 0,100 0,639 0,365 0,344 0,343 -0,265 -0,426 

Açúcares Redutores 0,189 0,045 0,255 0,256 0,330 0,399 0,006 1,000 0,653 0,225 0,179 0,041 0,095 0,166 0,011 

Extracto Seco Total 0,432 0,232 0,473 0,089 0,554 0,591 0,100 0,653 1,000 0,448 0,497 0,075 0,044 0,155 -0,176 

Fenóis Totais 0,130 0,012 0,113 -0,112 0,436 0,444 0,639 0,225 0,448 1,000 0,576 0,174 0,206 -0,014 -0,309 

Intensidade Corante 0,361 0,232 0,340 -0,183 0,549 0,549 0,365 0,179 0,497 0,576 1,000 0,001 -0,223 -0,221 -0,639 

pH -0,695 -0,320 -0,690 0,174 0,282 0,280 0,344 0,041 0,075 0,174 0,001 1,000 0,237 -0,080 0,330 

Sulfuroso Livre -0,200 -0,202 -0,192 0,071 0,007 0,017 0,343 0,095 0,044 0,206 -0,223 0,237 1,000 0,391 0,257 

Sulfuroso Total 0,017 0,114 0,043 0,119 -0,090 -0,072 -0,265 0,166 0,155 -0,014 -0,221 -0,080 0,391 1,000 0,394 

Tonalidade -0,508 -0,300 -0,443 0,415 -0,217 -0,209 -0,426 0,011 -0,176 -0,309 -0,639 0,330 0,257 0,394 1,000 

 
 

Quadro S – KMO e teste de esfericidade de Bartlett. 

“Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy” 0,610 
 Approx. Chi-Square 2122678211,784 

Teste de esfericidade de “Bartlett” df 105 
 Sig. 0,000 

 

 
Quadro T -  Percentagem cumulativa da variância  total explicada pelas 15 primeiras componentes 

principias. 
 Valores próprios iniciais Extracção das somas dos 

quadrados dos “Loadings” 
Rotação das somas dos 

quadrados dos “Loadings” 

Componentes Total Variância 
(%) 

Percentagem 
Cumulativa Total % de 

Variância Acumulado% Total % de 
Variância Acumulado% 

1 4,421 29,471 29,471 4,421 29,471 29,471 3,479 23,196 23,196 
2 3,256 21,705 51,176 3,256 21,705 51,176 3,279 21,859 45,056 
3 2,137 14,247 65,424 2,137 14,247 65,424 2,195 14,631 59,686 
4 1,448 9,655 75,078 1,448 9,655 75,078 1,802 12,016 71,702 
5 0,983 6,553 81,631 0,983 6,553 81,631 1,489 9,929 81,631 
6 0,639 4,259 85,890       
7 0,580 3,867 89,758       
8 0,452 3,014 92,772       
9 0,364 2,425 95,197       

10 0,295 1,965 97,162       
11 0,204 1,359 98,521       
12 0,126 0,839 99,360       
13 0,092 0,616 99,975       
14 0,003 0,017 99,992       
15 0,001 0,008 100,000       
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Quadro U – Comunalidades. 

Parâmetros analíticos Inicial Extracção 
Acidez Fixa 1,000 0,948 
Ácido Málico 1,000 0,733 
Acidez Total 1,000 0,938 
Acidez Volátil 1,000 0,796 
Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) 1,000 0,898 
Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) 1,000 0,914 
Antocianas 1,000 0,889 
Açúcares Redutores 1,000 0,666 
Extracto Seco Total 1,000 0,820 
Fenóis Totais 1,000 0,746 
Intensidade Corante 1,000 0,750 
pH 1,000 0,775 
Sulfuroso Livre 1,000 0,791 
Sulfuroso total 1,000 0,762 
Tonalidade 1,000 0,819 
Método de Extracção: Análise dos Componentes Principais. 

 

 
Quadro V – Matriz das componentes (a). 

 Componentes 
Parâmetros analíticos 1 2 3 4 5 

Acidez Fixa 0,703 -0,646 0,133 0,121 -0,061 
Ácido Málico 0,478 -0,519 0,042 0,158 0,456 
Acidez Total 0,676 -0,617 0,256 0,058 -0,178 
Acidez Volátil -0,283 0,265 0,533 -0,316 -0,512 
Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) 0,637 0,563 0,106 -0,268 0,303 
Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) 0,652 0,568 0,152 -0,262 0,274 
Antocianas 0,322 0,502 -0,535 0,447 -0,217 
Açúcares Redutores 0,416 0,236 0,610 -0,050 -0,248 
Extracto Seco Total 0,727 0,229 0,487 -0,007 -0,049 
Fenóis Totais 0,584 0,464 -0,148 0,356 -0,201 
Intensidade Corante 0,800 0,180 -0,241 -0,130 -0,055 
pH -0,222 0,820 -0,080 -0,057 0,209 
Sulfuroso Livre -0,153 0,389 0,218 0,752 -0,054 
Sulfuroso total -0,129 -0,041 0,648 0,499 0,274 
Tonalidade -0,675 0,208 0,533 0,004 0,189 

Método de Extracção: Análise dos Componentes Principais. (a) 5 Componentes extraídas 
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Quadro X - Medição da qualidade do ajustamento do modelo ACP. 

 

Parâmetros analíticos 

Parâmetros analíticos 

Acidez 
Fixa 

Ácido 
Málico 

Acidez 
Total 

Acidez 
Volátil 

Título 
Alcoométrico 

Volúmico 
Adquirido 

(20º C) 

Título 
Alcoométrico 

Volúmico 
Total (20º C) 

Antocianas Açúcares 
Redutores 

Extracto 
Seco 
Total 

Fenóis 
Totais 

Intensidade 
Corante pH Sulfuroso 

Livre 
Sulfuroso 

Total  Tonalidade 

Correlação reproduzida 
 
Acidez Fixa 0,948b 0,669 0,926 -0,306 0,047 0,063 -0,102 0,230 0,430 0,146 0,401 -0,716 -0,236 0,066 -0,549 

Ácido Málico 0,669 0,733b 0,583 -0,534 0,112 0,107 -0,157 -0,019 0,226 -0,003 0,234 -0,449 -0,172 0,191 -0,322 

Acidez Total 0,926 0,583 0,938b -0,145 0,041 0,065 -0,165 0,333 0,482 0,127 0,370 -0,717 -0,235 0,084 -0,481 

Acidez Volátil -0,306 -0,534 -0,145 0,796b -0,045 -0,010 -0,274 0,413 0,142 -0,131 -0,238 0,148 0,052 0,073 0,432 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) 0,047 0,112 0,041 -0,045 0,898b 0,904 0,246 0,401 0,631 0,462 0,604 0,391 -0,074 -0,087 -0,200 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) 0,063 0,107 0,065 -0,010 0,904 0,914b 0,238 0,443 0,666 0,474 0,606 0,381 -0,058 -0,065 -0,190 

Antocianas -0,102 -0,157 -0,165 -0,274 0,246 0,238 0,889b -0,043 0,096 0,703 0,431 0,312 0,378 -0,245 -0,437 

Açúcares Redutores 0,230 -0,019 0,333 0,413 0,401 0,443 -0,043 0,666b 0,666 0,295 0,249 0,004 0,136 0,239 0,047 

Extracto Seco Total 0,430 0,226 0,482 0,142 0,631 0,666 0,096 0,666 0,820b 0,467 0,509 -0,022 0,081 0,196 -0,192 

Fenóis Totais 0,146 -0,003 0,127 -0,131 0,462 0,474 0,703 0,295 0,467 0,746b 0,551 0,201 0,338 -0,067 -0,412 

Intensidade Corante 0,401 0,234 0,370 -0,238 0,604 0,606 0,431 0,249 0,509 0,551 0,750b -0,015 -0,200 -0,346 -0,642 

pH -0,716 -0,449 -0,717 0,148 0,391 0,381 0,312 0,004 -0,022 0,201 -0,015 0,775b 0,282 -0,028 0,317 

Sulfuroso Livre -0,236 -0,172 -0,235 0,052 -0,074 -0,058 0,378 0,136 0,081 0,338 -0,200 0,282 0,791b 0,505 0,294 

Sulfuroso Total 0,066 0,191 0,084 0,073 -0,087 -0,065 -0,245 0,239 0,196 -0,067 -0,346 -0,028 0,505 0,762b 0,478 

Tonalidade -0,549 -0,322 -0,481 0,432 -0,200 -0,190 -0,437 0,047 -0,192 -0,412 -0,642 0,0317 0,294 0,478 0,819b 

Residuais 
 
Acidez Fixa  -0,036 0,050 -0,008 0,025 0,022 0,007 -0,041 0,002 -0,016 -0,040 0,021 0,036 -0,049 0,041 

Ácido Málico -0,036  -0,011 0,122 -0,075 -0,069 0,066 0,064 0,007 0,015 -0,002 0,129 -0,030 -0,077 0,022 

Acidez Total 0,050 -0,011  0,036 0,033 0,026 0,013 -0,078 -0,009 -0,013 -0,030 0,027 0,043 -0,042 0,038 

Acidez Volátil -0,008 0,122 0,036  0,026 0,013 0,024 -0,156 -0,053 0,019 0,054 0,026 0,019 0,047 -0,017 

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (20º C) 0,025 -0,075 0,033 0,026  0,092 -0,002 -0,071 -0,077 -0,026 -0,055 -0,109 0,081 -0,003 -0,017 

Título Alcoométrico Volúmico Total (20º C) 0,022 -0,69 0,026 0,013 0,092  0,001 -0,044 -0,075 -0,030 -0,057 -0,101 0,075 -0,008 -0,019 

Antocianas 0,007 0,066 0,013 0,024 -0,002 0,001  0,048 0,004 -0,064 -0,066 0,031 -0,034 -0,020 0,011 

Açúcares Redutores -0,041 0,064 -0,078 -0,156 -0,071 -0,044 0,048  -0,013 -0,070 -0,070 0,037 -0,041 -0,073 -0,036 

Extracto Seco Total 0,002 0,007 -0,009 -0,053 -0,077 -0,075 0,004 -0,013  -0,019 -0,012 0,096 -0,037 -0,041 0,016 

Fenóis Totais -0,016 0,015 -0,013 0,019 -0,026 -0,030 -0,064 -0,070 -0,019  0,025 -0,026 -0,132 0,053 0,0103 

Intensidade Corante -0,040 -0,002 -0,030 0,054 -0,055 -0,057 -0,066 -0,070 -0,012 0,025  0,016 -0,024 0,125 0,002 

pH 0,021 0,129 0,027 0,026 -0,109 -0,101 0,031 0,037 0,096 -0,026 0,016  -0,045 -0,052 0,013 

Sulfuroso Livre 0,036 -0,030 0,043 0,019 0,081 0,075 -0,034 -0,041 -0,037 -0,132 -0,024 -0,045  -0,115 -0,036 

Sulfuroso Total -0,049 -0,077 -0,042 0,047 -0,003 -0,008 -0,020 -0,073 -0,041 0,053 0,125 -0,052 -0,115  -0,084 

Tonalidade 0,041 0,022 0,038 -0,017 -0,017 -0,019 0,011 -0,036 0,016 0,103 0,002 0,013 -0,036 -0,084  
Método de Extracção: Análise dos Componentes Principais. 
a. Os resultados residuais foram calculados entre os resultados observado e as correlações reproduzidas. Existem 11 (24,0 %) residuais não redundantes com valores absolutos superiores a 0,05. 
b. Comunalidades reproduzidas. 
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Quadro W – Análise de componentes principais por concelho. 

 Concelho 

Arganil 
Carregal 

do Sal 
Gouveia Mangualde Mortágua Nelas 

Oliveira 

do 

Hospital 

Penalva 

do 

Castelo 

Santa 

Comba 

Dão 

Satão Seia Tábua Tondela Viseu 
Componentes 

principais média média média média média média média média média média média média média média 

Componente 1 - 0,91 -0,15 0,26 -0,88 -0,05 0,42 0,49 -0,14 0,48 -0,03 -0,78 -0,44 0,54 -0,05 

Componente 2 -0,18 0,47 -0,18 -0,02 0,14 -0,09 0,17 -0,21 0,03 0,68 0,58 0,98 0,05 0,54 

Componente 3 -0,02 -0,24 0,52 -0,43 0,38 0,00 -0,73 0,41 -0,32 -0,04 0,47 -1,06 -0,03 0,37 

Componente 4 -1,70 0,14 0,25 0,37 0,68 -0,12 -0,49 -0,07 -0,51 0,15 -0,87 1,08 -0,46 0,49 

Componente 5 -0,15 -0,15 0,09 0,18 0,21 0,47 -0,49 -0,15 0,03 -0,19 -0,46 -0,77 -0,51 0,59 

 
 

 

 
Quadro Y – Análise de componentes principais por tipo de operador. 

Tipo de Operador 

Armazenista/ Produtor/  
Engarrafador 

Sector  
Cooperativo 

Vitivinicultor/  
Engarrafador Vitivinicultor 

Componentes principais média média média média 

Componente 1 -0,20 0,27 -0,31 -0,17 

Componente 2 0,12 -0,23 0,53 0,79 

Componente 3 -0,11 0,11 0,10 -0,09 

Componente 4 -0,25 0,31 -0,22 0,13 

Componente 5 -0,06 0,10 -0,25 0,28 
 

 

 

 
Quadro Z – Análise de componentes principais por ano de colheita. 

Ano de Colheita 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Componentes principais média média média média média média média 
Componente 1 -0,37 0,25 0,04 -0,01 -0,07 -0,33 0,34 

Componente 2 -0,28 -0,38 -0,44 -0,29 0,00 0,23 1,68 

Componente 3 -0,49 -0,39 -0,18 0,21 -0,73 0,95 -0,02 

Componente 4 0,08 0,04 -0,42 -0,01 0,19 0,10 0,32 

Componente 5 -0,87 0,03 -0,27 0,04 0,13 0,13 0,49 

 

 


