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GENERALIDADES
A actual Região Demarcada da Bairrada, foi desde longa data identificada como 

uma região produtora de uvas, capazes de originar vinhos de elevada qualidade. A 
vinha repartia o território da actual região Demarcada com as culturas arvenses e 
com a floresta. Subsidiariamente a oliveira instalava-se nas bordaduras das parcelas 
ou associava-se às culturas dominantes numa falsa consociação.

Em termos de ordenamento, na ocupação do 
solo, a vinha era dirigida aos solos de origem 
calcária ou às aluviões destes.
Nos solos sedimentares, do tipo litólico, 
arenoso ou franco arenoso, mais recentes a 
vinha era cultivada como cultura de 
subsistência, não ocupando manchas 
contínuas, aparecia dispersa, seja em 
bordadura seja consociada com a oliveira. As 
reestruturações da agricultura e em particular, 
motivada por razões demográficas, sociais, 
político-económicas e de rendimento 
ocorridas no último quartel do século passado 
e no início deste alteraram significativamente 
a paisagem descrita, quer na forma quer no 
conteúdo 
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As culturas arvenses encontram-se em visível regressão, a oliveira deixou de ter 
importância, dadas as baixas produções ao longo dos últimos 25 a 30 anos. Foi sendo 
arrancada ou abandonada, mantendo-se em cultura apenas um número residual dos 
antigos olivais.
A floresta manteve ou aumentou a sua área, por invasão de superfícies, antes 
agricultadas, houve contudo, alguma alteração de povoamentos. Esta dinâmica 
pressionou também algumas parcelas de vinha dispersas, conduzindo

A caracterização das potencialidades produtivas da vinha passa obrigatoriamente 
pela análise dos factores que a condicionam, é sobre estes que faremos uma 
brevíssima reflexão. Assim agruparemos estes factores em quatro grupos:

- Factores climáticos e atmosféricos
- Factores edáficos
- Factores topográficos
- Factores bióticos
- Factores económicos ou de mercado   
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LOCALIZAÇÃO

A Região da Bairrada localiza-se na faixa litoral, do centro norte de Portugal. A 
sua área distribui-se pelos Distritos de Aveiro e Coimbra. 

Genericamente a Região é limitada a Norte pelo rio Vouga, a sul pelo rio 
Mondego, a nascente pelo maciço Caramulo-Bussaco e a Poente pelo oceano 
Atlântico.

É atravessada longitudinalmente pelas três vias terrestres de comunicação mais 
importantes: A1, IC1 e linha do Norte.

CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

Se a referenciássemos por critérios de classificação macro climáticos, a 
Bairrada situar-se-ia na faixa dos climas Temperados e de moderada amplitude 
Térmica, pois tanto a temperatura média como a sua amplitude se situam entre os 
10 e os 20 graus Celsius.

Moderadamente seco ou húmido, chuvoso, com tendência para 
moderadamente chuvoso, dadas as precipitações médias anuais se situar entre os 
1000 e os 2000 mm.

Se fizermos uma análise mais fina e dirigida à cultura da vinha, nomeadamente 
em termos térmicos, hídricos, hidrotérmicos, hélio térmicos e hélio-hidrotérmicos
bem como o cruzamento entre eles obteremos certamente informação mais 
substancial para o efeito.
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Assim, considerando o período, 1941-1970, e tomando como referência o ciclo 
produtivo da videira (abrolhamento – vindima) 20 de Março – 20 de Setembro o 
somatório das temperaturas eficazes (Te) foi de:

Te = 1467,3º Te = Somatório das temperaturas médias  > 10º – 10ºx nº de 
dias do período.

O índice hidrotérmico (P) = Soma da temperatura média mensal de Abril a Agosto 
x precipitação média mensal 

P = 3996
Este índice avalia a perigosidade de ataques de Míldio sendo que aquele valor 

situa a Bairrada no nível previsível de ataque, embora, benigno deste fungo.
Refinando um pouco mais aquele índice e calculando o coeficiente 

hidrotérmico(CH):
CH = P / nº de dias do período

CH = 26.1  
Os autores consideram que para CH< 30 a zona seria apta à cultura económica 

da vinha

Avançando agora para a caracterização hélio térmica ( PH ) = XH x 10-6 
X =  Te  do período activo     H = nº horas de Sol do período
XH = 5,72
Considerando que para valores superiores a 2,6 a cultura da vinha é viável.
Muitos mais valores e relações poderíamos apresentar, porém, todas elas nos 

colocariam a Região da Bairrada na Zona com condições naturais favoráveis à cultura 
da vinha.
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CARACTERIZAÇÃO   GEO-PEDOLÓGICA

Se exceptuarmos o complexo xisto-grauváquico do Pré-Câmbrico, que forma o 
maciço Caramulo Buçaco todo o território da Bairrada é formado por rochas 
sedimentares, sendo que todas elas afloram, diversificadamente no “Manto” mais 
recente do Pliocénico. Estes afloramentos mais ou menos vastos variam desde os 
calcários do Jurássico aos arenitos do Triássico e conglomerados do Cretácico.

De todas estas formações deter-nos-emos, um pouco mais, a analisar as formações 
do jurássico. 

A principal mancha de Lias estende-se desde Ancas, no concelho de Anadia, até
Murtede, no concelho de Cantanhede, passando também por algumas freguesias do 
Concelho da Mealhada.

Outra mancha de Lias, de grande extensão, começa em Cordinhã e estende-se até
Lemede.

Também em Cadima no seio de formações do Plio-plistocénico aflora uma pequena 
mancha de lias.

Mais ou menos dispersas pela Região da Bairrada outras formações de lias 
ocorrem, como seja  a de Anadia - Mealhada.

Os solos resultantes das outras rochas mãe apresentam características de textura, 
estrutura, atmosfera intrínseca e fundo de fertilidade pouco compatíveis com a 
produção de uvas de qualidade superior, estando particularmente vocacionados para 
culturas de tipo arvense, hortícola ou nos mais ligeiros, culturas florestais.
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TOPOGRAFIA

Se excluirmos, uma vez mais, desta análise o maciço do Caramulo Buçaco, a 
Região da Bairrada é uma extensa planície resultante dos antigos deltas do 
Mondego e Vouga ou dos recuados baixios marinhos, aqui e além marcados por 
ligeiras depressões.

A CULTURA DA VINHA

Foi nesta matriz edafo-climática que o homem da Bairrada ordenou as culturas. 
Numa primeira fase as hortícolas, os cereais, a vinha a oliveira e a floresta.

Na época pós filoxérica, 2.ª fase, a vinha ocupou, de forma contínua, as 
manchas de solo resultantes dos calcários do jurássico, dos arenitos do Triássico
ou dos conglomerados do Cetáceo, eliminando destes a cultura do trigo, e de uma 
forma descontínua, consociada ou em bordadura nas restantes manchas 
geológicas (ver carta). 

O modelo cultural, homogéneo, utilizado foi, nesta fase, aquele que chegou até
nós.
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A vinha era normalmente plantada e linhas, 
com densidades elevadas, na ordem das 
6000 plantas hectare, não aramada, com 
uma estrutura permanente alta de 1 metro a 
metro e meio, com várias unidades de 
frutificação, mais de 3 varas e cada uma 
destas protegidas por um talão. Nos finais 
dos anos 80 do século passado calculava-se 
que 84% das vinhas da Bairrada assentavam 
neste modelo. O encepamento era 
essencialmente dominado por castas tintas, 
onde a BAGA era cultivada quase em 
situação extreme. 

Nas castas brancas o domínio 
pertencia à Maria Gomes, seguida 
pela Bical, Cercial e em posição 
menor pela Arinto e alguns Boais.

O solo era nas épocas mais 
recuadas mobilizadas com recurso à
tracção animal ou à mão-de-obra 
humana. Nos tempos mais recentes 
era sujeito ao modelo de não 
mobilização , sendo as infestantes 
controladas por via Química. 
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Foi com ordenamento e modelo cultural descrito que a Região da Bairrada 
viu nascer uma indústria especializada no fabrico de espumante com a 
dimensão que é conhecida. 

Viu, igualmente, reconhecido o seu estatuto de Região, com direito à
utilização DOC em 1979 e se antes não aconteceu foram seguramente razões
de ordem política que o impediram.

Nos finais da década de 80,  as melhores estimativas apontavam para cerca 
de 15    000 Ha a área de vinha da Região.

As grandes colheitas sucediam-se a um ritmo, apesar de, pouco constante 
mas com espaçamento entre elas relativamente curto. Citam-se como colheitas 
excepcionais as de: 1963, 1966, 1970, 1975, 1978, 1979, 1980, 1982 e 1983 .  
Desde essa altura o espaçamento começou a ser cada vez maior e nunca 
atingindo os níveis qualitativos antes assinalados. 

A MUDANÇA DOS ANOS 90

Os anos 90 do século passado trouxeram para a paisagem vitícola da Bairrada, 
como para todo o país agrícola mudanças assinaláveis. No aspecto socio-
económico foi o inicio do retorno do investimento feito na adesão à então 
Comunidade Económica Europeia.
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Realçam-se de forma particular os apoios aos investimentos nos mais diversos 
domínios, quer na valorização dos recursos, sejam humanos seja outros e na 
reestruturação das culturas e infra-estruturas tradicionais.

A organização e disciplina do sector foram reordenadas, face às novas 
exigências da PAC ou mesmo das evoluções dos mercados. As tradicionais 
Regiões demarcadas passaram a ser subunidades de regiões vitivinícolas mais 
vastas IGs sendo por isso difícil a obtenção de dados estatísticos desanexados ao 
nível que necessitaríamos para elaboração deste trabalho. 

A análise que seguidamente faremos reporta aos anos 90 e pós 90 numa 
tentativa de análise das mudanças ocorridas. Nesta análise não faremos menção 
aos factores fixos tal como o solo ou outros que se manterão imutáveis, sejam 
quais forem os contextos. 

fonte INE Rrga 1999

439772632379561080129495TOTAL

349527Coimbra

2131154Àgueda

9325783829818082828866196330242970Cantanhede

22515,11134280,2598123155,541410947461278Oliv.Bairro

35410252729968,2748120138,742496210971310Mealhada

29,2755512358420248,11243200326,1675159125832256Anadia

%ÁreaNºexpl%Áreanº expl.%ÁreaNºexpl.%ÁreaNºexpl.ÁreaNº expl.

>5ha2 a 5ha<2ha< 1 haTotal
Concelhos

Quadro nº1
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fonte cadastro vitícola 1987
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Quadonº2

Numa primeira abordagem apresentamos a análise estatística dos resultados do 
recenseamento geral agrícola de 1999 no que à vinha respeita na área geográfica 
da Bairrada – Quadro nº1.

No quadro nº 2 reproduzimos a análise do Cadastro Vitícola da Bairrada 
publicado em 1989. Nesta apresentamos apenas o concelho de Anadia por ser o 
único disponível e publicado. 

No respeito pela fidelidade das fontes a conclusão é de dois níveis: 
- O concelho de Anadia, apenas numa década, perdeu cerca de 40% da área 

de vinha.
- Houve um deslocamento assinalável na estrutura fundiária das explorações, 

no sentido de uma organização mais viável.
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Fonte IVV Gráfico I – Evolução das superfícies plantadas com vinha

O gráfico supra mostra-nos a evolução das superfícies na unidade estatística 
vitícola actual. 

Salientamos a estabilização das superfícies com vinha na IG e uma ligeira 
descida das áreas destinadas a VQPRD. Não podemos deixar de assinalar a 
instabilidade anual das áreas. Em nosso entender resultante do processo de recolha 
de informação, “manifestos” que mais não são que obrigações do cumprimento de 
obrigações legais.
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Nesta descida de áreas , a Bairrada ocupa uma quota importante. Se na década de 
90 a área de vinha perdida foi estruturalmente favorável, dado ter incidido, 
particularmente, nas zonas marginais onde as parcelas eram de reduzida dimensão, 
os solos ocupados eram potencialmente desfavoráveis à qualidade e a vinha 
consociava-se com outras culturas. Nos anos 2000 o abandono está a incidir sobre 
parcelas de dimensão interessante e a abranger solos de elevado potencial 
qualitativo mas economicamente e exigências de maneio cultural, a vinha não é
viável para algumas explorações agrícolas.

Vinha com 6 anos, abandonada em 2006 Vinha com 4 anos abandonada em 2006 
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Vinha com cerca de 12 anos abandonada há cerca de 5 anos

Transferência de Direitos de 
Replantação
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Este diagrama, reflecte o saldo 
na transferência de direitos de 
replantação, de região a 
região, salientando-se a 
polarização entre as regiões 
cedentes e adquirentes. 
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Todo o País vinhateiro tem cedido área para o Alentejo e Trás-os-Montes. Nesta última 
Região o Douro representa uma fatia importante, ou senão, a única responsável pela 
positividade do saldo. A Região Beiras será aquela que, na relatividade das suas áreas 
vitícolas, entre as cedentes, mais tem resistido a este movimento. A Bairrada, contudo, 
não tem seguido esta lógica. 

Evolução das produções
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De relevar neste gráfico o abaixamento e estabilização das produções na Região 
Demarcada da Bairrada, situando-se, actualmente, na ordem dos 300 000 hl anuais. 
O que aceitando os valores de área de vinha do recenseamento de 99, a 
produtividade por ha situar-se-á próximo dos 40hl/ha. 
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Gráfico IV – Uso de mosto concentrado

O gráfico supra respeita aos volumes de mosto concentrado utilizado nas diversas 
regiões nas campanhas de 2001/2002 e em 2002/2003.

Salienta-se, neste, a Região do Minho e das Beiras para enriquecimento dos 
vinhos tintos ou rosados destinados a VQPRD.

Realçamos também na Região Beiras a campanha de 2002/2003, que apesar das 
condições climáticas favoráveis as massas vínicas não detinham valores de açúcar 
julgado suficiente 
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Gráfico V – Evolução dos preços 
na produção

Podemos registar uma oscilação de preços com tendência para abaixamento dos 
vinhos da Região Beiras, sejam Brancos ou Tintos.

Em 2003 os preços praticados foram abaixo dos referenciados na campanha de 
1997. 

Aproveitamos o ensejo para uma simulação do preço por litro de um vinho tinto na 
base 10º álcool. Assim, tomando como base o preço do vinho tinto na campanha de 
2003, 2.24 euros% vol/hl x 10 = 22,4 euros/hl, ou seja, 0,22 euros/lt.

Numa análise de custos de produção para um ano médio na Bairrada tomando 
como referência a produtividade de 8.000kg/há, o custo do kg de uvas, após vindima na 
vinha é de 0,20 euros. 
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Entre os quadros apresentados, alguns reflectem o entusiasmo, ou falta dele, da 
fileira. Salientam-se nestes os que retratam evolução das superfícies com vinha, 
cedência de direitos de replantação, enriquecimento do grau natural dos vinhos e 
dos preços na produção.
Por outro lado, a Região Beiras e particularmente a Bairrada, não parece ser, neste 
momento, interessante para os agentes económicos.
A qualidade natural apresenta algum deficit, seja no que respeita a expectativas 
seja no que respeita ao seu próprio histórico.
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As mudanças ocorridas ao nível da cultura não nos parecem suficientes 
para justificar o abaixamento qualitativo das massas vínicas, nos parâmetros 
físico-químicos e nos sanitários. 

A procura de outras causas que de forma individual ou sinérgica, 
pudessem contribuir para tal fenómeno, desafiou-nos para uma análise às 
condições climáticas, nos parâmetros disponíveis: Temperaturas e 
precipitações.

Assim, recorremos aos dados recolhidos no posto meteorológico de 
Anadia pertencente ao IMG no período de 1941 a 1970. 

Por falta de igual referência do mesmo posto (Anadia), para os anos mais 
recentes, recorremos aos dados dos postos de Tamengos, Amoreira da 
Gândara e Quinta do Cedro, inseridos na rede de posto meteorológicos da 
Estação de Avisos da Bairrada.

Para diluir eventuais erros da amostra foram calculadas as médias das 
médias temperaturas máximas, médias e das mínimas mensais, bem como 
das respectivas precipitações observadas em cada posto. 

Foram amostrados os anos de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

Seguidamente apresentamos alguns diagramas da referida análise.
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Gráfico VI – Precipitação 2002 – 2006/ 1941 – 70

Este diagrama reflecte as precipitações ocorridas, durante os anos em análise e a 
curva das precipitações médias mensais durante o intervalo, 1941 – 1970. 
Salientamos a aleatoriedade desta ocorrência. Contudo a média dos 35 anos está
tendencialmente acima nos primeiros 7 meses do ano e tendencialmente abaixo 
nos restantes.
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Gráfico VII – Comparação 
de precipitações médias 

A comparação da média das precipitações médias dos períodos em apreço, mostra 
claramente que em média chove menos nos meses de Inverno até Julho. 
Nos meses de Agosto e Setembro não verificamos diferenças assinaláveis entre as 
duas curvas.
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Gráfico VIII – Comparação das 
temperaturas médias mensais de 
2002 a 2006/ Média de 1941 a 1970
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Estes gráficos mostram-nos claramente que a temperatura média está, nos anos 
mais recentes, cerca de um grau mais baixa durante o ciclo produtivo da videira 
(Março – Setembro) que no intervalo 1941/70.
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Gráfico X – Comparação da média 
das temperaturas máximas mensais 
de 2002 a 2006/ Média de 1941 a 1970

Contrariamente às temperaturas médias a média das temperaturas máximas 
mensais, mantém-se semelhante ao período adoptado como padrão.

Considerando as diferenças encontradas nas temperaturas médias, nos anos 
mais recentes em comparação com o período tomado como padrão.

Considerando o impacto deste fenómeno no ritmo do ciclo produtivo da videira, 
pela redução da soma das temperaturas eficazes, que se reflectem no somatório dos 
graus de crescimento total, calculamos a soma dos desvios em relação à média 
padrão.
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desvios das temperaturas médias 
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Somatório dos desvios –
185.8º
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Em média o nº de graus de crescimento acumulados no intervalo de 15 de Março 
até 30 de Setembro foi de 185 graus de diferença.
Tomando como referência uma temperatura média de 19º teríamos, neste cenário, 
registado um atraso de vindima em cerca de 20 dias. Se esta análise for feita ano a 
ano teremos:
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Os resultados obtidos parecem-nos concordantes com a degradação da qualidade 
das massas vínicas que chegam à adega. Esta convicção é reforçada pela 
conjugação da classificação das campanhas efectuada pela CVRB com os 
somatórios dos desvios verificados, excepção feita, ao que tudo parece indicar 
para o ano de 2006. Aqui precisaremos fazer uma análise mais fina que, em nosso 
entender, se conjuga com as precipitações anormais do mês de Setembro desse 
ano. 
Realçamos que a média das temperaturas máximas se situa ao nível do intervalo 
de referência. Inferindo-se portanto que o abaixamento das temperaturas médias 
se deve ao abaixamento das temperaturas mínimas. A influência destas na 
formação do orvalho é determinante, como determinante é a influência decisiva, 
deste fenómeno meteorológico no desenvolvimento de doenças criptogâmicas.
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Em conclusão e não querendo ser polémicos ou desajustados, parece-nos:
- A mudança de práticas culturais não beneficiaram a qualidade da matéria prima.
-Os resultados dos programas de experimentação, Condução, Fertilização e 

outros, ou não atingiram os utilizadores ou não atingiram a eficácia esperada 
Selecção da videira.

Os programas de reestruturação da vinha, a ausência de acompanhamento e de  
um suporte técnico, mínimo obrigatório, conduziu a elevada diversidade de modos 
de condução e a percursos e tecnológicos tecnicamente incompatíveis com 
objectivos de qualidade  sustentada . 

Foi demasiado valorizado a manutenção das taxas relativas no encepamento da 
casta Baga.

Propostas:

Acantonamento da casta Baga aos seus Solares Regionais.
Reapreciação integral do património genético da casta Baga, centrando os 

critérios de eleição na resistência às podridões e no equilíbrio da maturação.
A cultura de castas de ciclo longo deverá ser encarada com prudência e 

devidamente ponderada.
Investimento na zonagem da Região, com definição de territórios com vocação 

diferenciada, varietal e tipo de vinho.
Selecção criteriosa dos encepamentos, particularmente tintos, priorizando as 

características de resistência sanitária e a época de maturação.


