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1. A REGIÃO  

 

A parcela em estudo situa

Galiza, em Espanha. 

Na Galiza reconhecem-se oficialmente cinco zonas acreditadas como 

Denominação de Origem Controlada, D.O.C.: 

Monterrei e Ribeira Sacra

Denominação de Origem Rias Baixas.

 

1.1 Delimitação e sub-regiões

A D.O. Rias Baixas (Figura 1) recebe

localizada: as rias galegas situadas mais a sul

cinco sub-regiões: Vale de Salné

Ribeiro do Ulla. 

Figura 1 Rias Baixas 

A cada sub-região corresponde uma localização específica com

verificar na Tabela 1. 

�

�

A parcela em estudo situa-se na Bodega Santiago de Ruiz, na Região da 

se oficialmente cinco zonas acreditadas como 

Denominação de Origem Controlada, D.O.C.: Ribeiro, Valdeorras, Rias Baixas, 

Monterrei e Ribeira Sacra. A parcela em estudo encontra-se na região de 

Denominação de Origem Rias Baixas. 

regiões 

A D.O. Rias Baixas (Figura 1) recebe o nome da zona em que se encontra 

localizada: as rias galegas situadas mais a sul. Esta Região é constituída por 

Vale de Salnés, Condado do Tea, Rosal, Soutomaior e 

 

região corresponde uma localização específica como se pode 
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na Bodega Santiago de Ruiz, na Região da 

se oficialmente cinco zonas acreditadas como 

Ribeiro, Valdeorras, Rias Baixas, 

se na região de 

o nome da zona em que se encontra 

Esta Região é constituída por 

s, Condado do Tea, Rosal, Soutomaior e 

o se pode 
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Tabela 1 Localização de cada sub
Sub-região  

Vale de Salnés Situa

Condado do Tea Estende

Rosal Na foz do rio Minho (312 ha)

Soutomaior Situa

Ribeiro do Ulla Situada em ambas as margens do Rio Ulla (46 ha)

 

A Denominação de Origem Rias Baixas estende

da Galiza que têm uma série de condições físicas co

originam as características dos seus vinhos. A parc

sub-região do Rosal. 

 

1.2  Caracterização da região

 

A região reparte-se entre 5059 

A maior parte das adegas têm plantações próprias co

entre os 10 e 20 ha. Das 161 adegas inscritas na de

200 marcas de vinhos, somente três delas produzem 5

delas produzem menos de 50 000 L.

 

1.3 As castas brancas 

As castas brancas reconhecidas plantadas na região 

Alvarinho, Loureiro, Trajadura

Na parcela em estudo encontra
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Tabela 1 Localização de cada sub-região 

Situa-se na margem esquerda da ria Arosa (1487 ha)

Estende-se na margem direita do rio Minho (545 ha)

Na foz do rio Minho (312 ha) 

Situa-se na ria de Vigo (19 ha) 

Situada em ambas as margens do Rio Ulla (46 ha)

A Denominação de Origem Rias Baixas estende-se por um conjunto de zonas 

da Galiza que têm uma série de condições físicas comuns que identificam e 

originam as características dos seus vinhos. A parcela em estudo situa

Caracterização da região 

se entre 5059 viticultores com uma superfície de 2391 ha.

A maior parte das adegas têm plantações próprias com uma área que varia 

entre os 10 e 20 ha. Das 161 adegas inscritas na denominação de origem com 

200 marcas de vinhos, somente três delas produzem 500 000 L anuai

delas produzem menos de 50 000 L. 

As castas brancas reconhecidas plantadas na região são as seguintes: 

Trajadura, Caino Branco, Torrontés e Godelho. 

Na parcela em estudo encontra-se plantada a casta Alvarinho. 

��

se na margem esquerda da ria Arosa (1487 ha) 

se na margem direita do rio Minho (545 ha) 

Situada em ambas as margens do Rio Ulla (46 ha) 

conjunto de zonas 

muns que identificam e 

ela em estudo situa-se na 

viticultores com uma superfície de 2391 ha. 

m uma área que varia 

nominação de origem com 

00 000 L anuais e 115 

são as seguintes: 
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1.4 O vinho branco 

Na actualidade, a D.O Rias Baixas produz sete tipos

quais seis têm a variedade 

. Rías Baixas Alvarinho: vinho monovarietal elaborado com 100% de uvas da 

variedade Alvarinho. 

 

. Rías Baixas Condado do Tea

e Trajadura com o mínimo de 70 %, sendo o resto con

variedades admitidas, todas elas produzidas na sub

Tea. 

 

. Rías Baixas Rosal: elaborado a partir de uvas das variedades 

Loureiro com o mínimo de 70 %, sendo o resto constituído pel

variedades admitidas, todas elas produzidas na sub

 

. Rías Baixas Salnés: elaborado a partir de uvas 

70 %, sendo o resto constituído pelas outras varied

produzidas na sub-região Val do Salnés.

 

. Rías Baixas Ribeira do Ulla

mínimo de 70 %, sendo o resto constituído pelas ou

todas elas produzidas na sub

 

. Rías Baixas: elaborado a partir das variedades brancas reconhe

produzidas em qualquer das sub

das variedades preferentes. 

 

. Rías Baixas Barrica: procedente dos vinhos definidos anteriormente, em

 

�
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Na actualidade, a D.O Rias Baixas produz sete tipos de vinhos brancos, dos 

quais seis têm a variedade Alvarinho como casta principal. 

: vinho monovarietal elaborado com 100% de uvas da 

Rías Baixas Condado do Tea: elaborado com uvas das variedades Alvarinho 

e Trajadura com o mínimo de 70 %, sendo o resto constituído pelas outras 

variedades admitidas, todas elas produzidas na sub-região do Condado do 

: elaborado a partir de uvas das variedades Alvarinho

com o mínimo de 70 %, sendo o resto constituído pelas outras 

variedades admitidas, todas elas produzidas na sub-região O Rosal. 

: elaborado a partir de uvas Alvarinho com o mínimo de 

70 %, sendo o resto constituído pelas outras variedades admitidas, todas elas 

região Val do Salnés. 

Rías Baixas Ribeira do Ulla: elaborado a partir de uvas Alvarinho

mínimo de 70 %, sendo o resto constituído pelas outras variedades admitidas, 

todas elas produzidas na sub-região Ribeira do Ulla. 

: elaborado a partir das variedades brancas reconhe

produzidas em qualquer das sub-regiões, utilizando pelo menos 70% de uvas 

das variedades preferentes.  

: procedente dos vinhos definidos anteriormente, em

��

 de vinhos brancos, dos 

: vinho monovarietal elaborado com 100% de uvas da 

: elaborado com uvas das variedades Alvarinho 

stituído pelas outras 

região do Condado do 

Alvarinho e 

com o mínimo de 70 %, sendo o resto constituído pelas outras 

o mínimo de 

ades admitidas, todas elas 

Alvarinho com o 

tras variedades admitidas, 

: elaborado a partir das variedades brancas reconhecidas, 

regiões, utilizando pelo menos 70% de uvas 

: procedente dos vinhos definidos anteriormente, em que  
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no processo de elaboração, o vinho vai à madeira, p

três meses. 

 

2. A VINHA 
 

A qualidade de um vinho depende de variadíssimos fa

começa na planta (casta e porta

ambientais (clima e solos) e pela tecnologia vitíco

fertilizações,...). Por fim a tecnologia enológica irá produzir o produto final

vinho, que exprimirá o efeito de todos estes factor

 

2.1 A Casta Alvarinho 

�

Figura 2 Exemplos do cacho, do pâmpano e da folha d

�

Casta branca de alta qualidade, produtiva 

aroma acentuado a casta, harmoniosos e saborosos. N

se descritas as características morfológicas da cas

�

�

no processo de elaboração, o vinho vai à madeira, por um período mínimo de 

A qualidade de um vinho depende de variadíssimos factores. Genericamente 

começa na planta (casta e porta-enxerto), a qual é influenciada pelos factores 

ambientais (clima e solos) e pela tecnologia vitícola (sistemas de condução, 

a tecnologia enológica irá produzir o produto final

vinho, que exprimirá o efeito de todos estes factores.  

�

Figura 2 Exemplos do cacho, do pâmpano e da folha da casta Alvarinho. 

Casta branca de alta qualidade, produtiva e rústica. Dá origem a vinhos com 

aroma acentuado a casta, harmoniosos e saborosos. Na Tabela 2 encontram

se descritas as características morfológicas da casta. 
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or um período mínimo de 

ctores. Genericamente 

enxerto), a qual é influenciada pelos factores 

la (sistemas de condução, 

a tecnologia enológica irá produzir o produto final, o 

�

e rústica. Dá origem a vinhos com 

a Tabela 2 encontram-
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Tabela 2 Caracterização da casta 
Órgão Breve explicação
Abrolhamento Aberto, muito cotanilhoso, branco e com orla fortem
Folha jovem Amarela com manchas bronze; muito revoluta; cotanil

inferior e penugenta na página superior.
Flor Hermafrodita
Pâmpanos Entre-nós e nós vermelhos 

ventral; forte pigmentação antociânica dos gomos; p
Gavinhas Descontínuas, curtas, penugentes e direitas.
Folha adulta Tamanho pequeno, orbicular, inteira, revoluta, cor 

medianamente bolho
peciolar aberto com base em V e seios laterais supe
com base em V; cotanilhosa na página inferior; pecí
mais comprido que a nervura principal mediana.

Cacho Pequeno, alado e frequente
asa; compacidade média; pedúnculo comprido e de len
média. 

Bago Tamanho médio, não uniforme; arredondado, às vezes 
achatado; cor verde amarelada, adquirindo um tom ro
demasiado exposto ao
e hilo aparente; polpa mole, suculenta e de sabor e
de comprimento médio e fácil separação.

Graínhas De tegumento pouco duro, predominam em número de um
bago; tamanho médio, piriformes, d
 

Sarmentos De secção transversal achatada, carácter transmissí
casta nitidamente «espalmada», superfície estriada 
castanha amarelada; de grande extensão; entre
gomos de tamanho 

 

 

3. A PARCELA EM ESTUDO

 

3.1 Localização  

As coordenadas da parcela em estudo são as seguinte

Longitude: 8º 43’ 09.7’’  

�

�

Tabela 2 Caracterização da casta Alvarinho (adaptado Catálogo, 1986) 
Breve explicação 
Aberto, muito cotanilhoso, branco e com orla fortemente carminada.
Amarela com manchas bronze; muito revoluta; cotanilhosa na página 
inferior e penugenta na página superior. 
Hermafrodita 

nós e nós vermelhos pela face dorsal e verdes pela face 
ventral; forte pigmentação antociânica dos gomos; porte horizontal.
Descontínuas, curtas, penugentes e direitas. 
Tamanho pequeno, orbicular, inteira, revoluta, cor verde médio e 
medianamente bolhosa; dentes curtos, de lados convexos; seio 
peciolar aberto com base em V e seios laterais superiores abertos 
com base em V; cotanilhosa na página inferior; pecíolo penugento e 
mais comprido que a nervura principal mediana. 
Pequeno, alado e frequentemente duplo por desenvolvimento da 
asa; compacidade média; pedúnculo comprido e de lenhificação 

Tamanho médio, não uniforme; arredondado, às vezes ligeiramente 
achatado; cor verde amarelada, adquirindo um tom rosado quando 
demasiado exposto ao sol; com pruína, película de espessura média 
e hilo aparente; polpa mole, suculenta e de sabor especial; pedicelo 
de comprimento médio e fácil separação. 
De tegumento pouco duro, predominam em número de um
bago; tamanho médio, piriformes, de bico curto e pronunciado.

De secção transversal achatada, carácter transmissível à sepa da 
casta nitidamente «espalmada», superfície estriada e costada, e cor 
castanha amarelada; de grande extensão; entre-nós compridos; 
gomos de tamanho médio, em cúpula e pouco salientes. 

3. A PARCELA EM ESTUDO 

As coordenadas da parcela em estudo são as seguintes: 

��

ente carminada. 
hosa na página 

pela face dorsal e verdes pela face 
orte horizontal. 

verde médio e 
sa; dentes curtos, de lados convexos; seio 

riores abertos 
olo penugento e 

mente duplo por desenvolvimento da 
hificação 

ligeiramente 
sado quando 

sol; com pruína, película de espessura média 
special; pedicelo 

De tegumento pouco duro, predominam em número de uma por 
e bico curto e pronunciado. 

vel à sepa da 
e costada, e cor 

nós compridos; 
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Latitude: 41º 59’ 41,0’’ 

Altitude: 18 m 

 

3.2 Vinha 

 

As características da vinha

sistema de condução (condução da vegetação, altura 

filas e compasso de plantação) encontram

 
Tabela 3 Características da vinha
Ano instalação da vinha 

Porta-enxerto 

Condução da vegetação 

Compasso de plantação 

�

 

3.3 Clima 

O clima da Região é Atlântico e suave.

Foram estudados diversos anos 

um resumo da temperatura e precipitação médias dos 
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As características da vinha, nomeadamente ano de instalação, porta

sistema de condução (condução da vegetação, altura ao solo, orientação das 

filas e compasso de plantação) encontram-se descritas na Tabela 3. 

Características da vinha 

2001 
196-17 

Cordão Duplo ascendente 

2 x 2,75 

O clima da Região é Atlântico e suave. 

Foram estudados diversos anos e na Tabela 4 e Figura 3 estão representados 

um resumo da temperatura e precipitação médias dos anos estudados.

��

ano de instalação, porta-enxerto, 

ao solo, orientação das 

e Figura 3 estão representados 

anos estudados. 
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Figura 3 Temperatura média e pluviosidade mensais n
Novembro. 

�

Tabela 4 Temperatura e pluviosidade 
 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

�

Para melhor caracterizar o mesoclima 

determinados, para diversos anos, 

nomeadamente: índice térmico de Winkler e Amerine, 
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Figura 3 Temperatura média e pluviosidade mensais no período entre Março e 

Temperatura e pluviosidade  
Temperatura 

(ºC) 

Pluviosidade 

(mm) 

10,6 112,7 

10,7 212,7 

13,4 152,5 

17,2 90,6 

17,0 63,8 

18,5 37,5 

17,5 51,1 

14,7 199,8 

9,4 276,8 

Para melhor caracterizar o mesoclima da parcela em estudo 

diversos anos, vários índices bioclimáticos, 

nomeadamente: índice térmico de Winkler e Amerine, índice heliotérmico de 
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o período entre Março e 

da parcela em estudo foram 

vários índices bioclimáticos, 

índice heliotérmico de  
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Huglin, produto heliotérmico de Branas, índ

índice hidrotérmico de Branas, Bernon e L

Hidalgo, índice de frio noite e índice de continent

Hidalgo (1999), Huglin et al.

(2007). 

Na Tabela 5 encontram-se os valores dos índices biocl

Tabela 5 Índices bioclimáticos médios obtidos 
Índice

Winkler e Amerine (ºC) 

Heliotérmico de Huglin (ºC)

Hidrotérmico de Selianove (mm/ºC)

Hidrotérmico de Branas, Bernon e Levadoux (ºC.mm)

Heliotérmico de Branas (ºC.h)

Hidalgo (ºC.h/mm) 

Frio noite (ºC) 

�
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