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Resumo
A rolha de champanhe transpõe para a garrafa e para o vinho um toque de requinte e
sumptuosidade, marcando cada abertura com um som familiar e ritualista. A ameaça de
contaminação da cortiça por 2,4,6-tricloroanisol (TCA) põe em risco a qualidade que aquela
representa no mercado de consumo de vinhos espumantes.
Nessa medida, a Amorim & Irmãos (A&I), um dos principais produtores mundiais de
rolhas de champanhe, desenvolveu e instituiu medidas de prevenção, descontaminação e de
controlo da qualidade aplicados a diversas etapas da sua cadeia produtiva, com o objetivo de
minimizar a incidência de 2,4,6-tricloroanisol nas rolhas comercializadas.
É no seguimento desse esforço que surge o presente trabalho, em que se procura
determinar a capacidade de um equipamento na deteção individual deste agente contaminante
em rolhas de champanhe através da técnica de cromatografia em fase gasosa, e validar a sua
operação para uso comercial, comparando os resultados obtidos com outras técnicas de análise
realizadas no laboratório de Investigação & Desenvolvimento e na unidade industrial de
produção de rolhas de champanhe da empresa.
Neste projeto, pretendeu-se aplicar a rolhas de champanhe a metodologia já
desenvolvida pela empresa para a análise de TCA em rolhas naturais: análise individual em 20
segundos por cromatografia gasosa com deteção por captura de eletrões, processo designado
por NDtech®.
No decorrer do projeto foram implementadas medidas de ação preventiva e corretiva a
nível mecânico que garantiram o funcionamento adequado do método NDtech® para rolhas de
champanhe, demonstrando ter potencial para uso em grande escala. No total, foram analisadas
37.782 rolhas de champanhe de dois discos e separadas em três grupos de qualidade – Grupos
1, 2 e 3 – consoante a concentração de 2,4,6-tricloroanisol. A eficácia de deteção do
equipamento para as rolhas do Grupo 1, posteriormente analisadas pelo método SPME-GC-ECD
do laboratório de Investigação & Desenvolvimento, foi de 99,56 %, provando-se uma tecnologia
fiável para a análise de TCA na rolha de champanhe.
Palavras Chave (Tema): rolha de champanhe; 2,4,6-tricloroanisol; controlo da qualidade;
cromatografia em fase gasosa, NDtech®.
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Abstract
The champagne cork stopper transposes to its bottle and wine a touch of refinement
and sumptuousness, highlighting each opening with a familiar and ritualistic sound. The threat
of cork contamination by 2,4,6-trichloroanisole (TCA) puts at risk the quality the cork stopper
represents within the sparkling wine consumer market.
In that way, Amorim & Irmãos (A&I), one of the world’s major producers of champagne
cork stoppers, developed and established prevention, decontamination and quality control
measures applied to several stages of its production chain, aimed at minimizing TCA incidence
in marketed corks.
This work is born in that effort’s follow-up, in which one tries to determine the capacity
of an apparatus in detecting the contaminating agent in individual champagne cork stoppers
through gas-phase chromatography, and validate its operation for commercial use, comparing
the results obtained by this method with the results obtained by other analysis techniques
performed in the company’s Research & Development laboratory and champagne corks
manufacturing facility.
In this project, it was intended to apply to champagne cork stoppers the methodology
already developed by the company for TCA analysis in natural corks: 20 second individual
analysis by gas chromatography-electron-capture detection, process named NDtech®.
Throughout the project, implemented preventive and corrective measures at the
mechanical level ensured the proper functioning of the NDtech® method for champagne corks,
demonstrating its potential for large-scale use. In total, 37,782 two-disc champagne corks were
analyzed and separated into three quality groups - Groups 1, 2 and 3 - depending on the
concentration of 2,4,6-trichloroanisole. The equipment detection efficacy for Group 1 corks,
later analyzed by the Research & Development laboratory’s SPME-GC-ECD technique, was
99.56%, proving to be a reliable technology for TCA analysis in champagne cork stoppers.
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Notação e Glossário
Lista de Siglas
A&I

Amorim e Irmãos

CQC

Cork Quality Council

ECD

Electron-capture detection (deteção por captura de eletrões)

FDA

Food and Drug Administration (Agência de Administração de Alimentos e
Medicamentos dos Estados Unidos)

GC

Gas-chromatogrpahy (cromatografia em fase gasosa)

G1

Grupo 1

G2

Grupo 2

G3

Grupo 3

I&D

Investigação & Desenvolvimento

MS

Mass Spectrometry (espectrometria de massa)

ND

Não Detetável

PDMS

Dimetilpolisiloxano

PTFE

Politetrafluoretileno

SC

Selector Common-Outlet

SS

Stream Selector

STF

Selector Trapping/Flow-through

SPME

Solid-phase microextraction (microextração em fase sólida)

TCA

2,4,6-Tricloroanisol

TCP

2,4,6-Triclorofenol
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1 Introdução
1.1 Breve apresentação da empresa
Sediada há quase século e meio em Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira, a
Corticeira Amorim S.G.P.S., S.A. é a maior empresa de cortiça do globo e uma das empresas
portuguesas com maior presença internacional; num total de mais de 100 países, opera 18
unidades industriais de soluções de cortiça e 45 empresas de distribuição, participa em 9 joint
ventures e coopera com 231 agentes. A Corticeira Amorim desdobra-se em cinco Unidades de
Negócio — Matérias-Primas, Rolhas, Revestimentos, Aglomerados Compósitos e Isolamentos —
e conta com um longo catálogo de produtos que se estende desde o setor vinícola ao
aeronáutico, incluindo artigos utilizados no design de interiores e no desporto (Corticeira
Amorim, 2017).
A sua atividade é um exemplo de desenvolvimento sustentável, viabilizando a floresta
de sobro e a sua regeneração, enquanto garante emprego a milhares de pessoas em áreas com
elevada suscetibilidade de desertificação (Corticeira Amorim-a), 2016).
Foi na Unidade de negócio Rolhas, nomeadamente na A&I, que este projeto se
desenvolveu. Esta unidade é indiscutivelmente a que maior importância tem no Grupo Amorim,
dado representar cerca de 65% do seu negócio.

1.2 A rolha de champanhe
Apesar da progressiva alteração na tendência de mercado, o consumo de vinhos
espumantes naturais e de espumosos gaseificados é ainda fortemente associado a eventos
festivos, momentos de celebração, luxo e romance (Organisation Internationale de la Vigne et
du Vin, 2013). Assim, os produtores destes tipos de bebidas, diligentes na promoção da sua
exclusividade e garantia de qualidade, utilizam como vedante predileto a rolha de cortiça.
Esta, enquanto confere ao produto uma imagem tradicional e requintada, é eficaz na vedação
da garrafa e na preservação das propriedades químicas do vinho.
Devido ao CO2 contido no espumante — formado durante a segunda fermentação do
vinho ou introduzido artificialmente —, a pressão resultante no interior da garrafa pode atingir
6×10% Pa (6 bar), pelo que é necessária a utilização de um vedante que se comporte de maneira
exemplar a nível físico-mecânico perante tal exigência (Ligeir-Belair et al., 2001). Desta forma,
a rolha e a garrafa de champanhe possuem forma e constituição diferentes das homólogas de
vinho tranquilo: a garrafa é mais espessa e arredondada e a rolha constituída por um corpo
cilíndrico de granulado de cortiça aglomerado, grande parte das vezes acoplado num dos topos
1
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por um ou dois discos de cortiça natural numa das suas extremidades. Na extremidade oposta
é recortado o chanfro, rebordo cuja função é acomodar o muselet, uma peça metálica de
fixação da rolha à garrafa de modo a evitar o seu desarrolhamento prematuro, por força da
pressão do gás acumulado.
Os discos de cortiça natural são brocados de pranchas de cortiça delgada paralelamente
à direção do seu crescimento para, assim, evitar a inclusão nos discos de defeitos derivados do
seu crescimento que possam prejudicar o cumprimento da sua função.
No formato de rolha que comporta dois discos, o que entra em contato com o vinho é
chamado “disco de espelho” e o que se encontra entre este e o corpo aglomerado “disco
interior”. Na A&I, os discos de cortiça natural são classificados em cinco categorias, por ordem
crescente da sua qualidade visual: 0, 1, 2, 3 e 4, sendo as categorias de menor qualidade usadas
para discos interiores e as de melhor para os discos de espelho.
O corpo aglomerado é formado por partículas de cortiça com dimensões que variam
entre 3 e 7 milímetros. Os grânulos de cortiça são provenientes da trituração de rolhas
recicladas e do aproveitamento de desperdícios de matéria-prima ao longo do processo
produtivo das rolhas naturais.
A rolha de champanhe comercializada pela A&I é uma rolha técnica de dois discos,
comercializada com a marca SPARK®, representada na Figura 1. Está disponível em 3 calibres
diferentes (47 mm x 29,5 mm, 48 mm x 30,5 mm e 48 mm x 31 mm) e, dependendo da qualidade
visual da rolha no seu todo, é classificada nas classes A, B, C, D, E e F.

Figura 1 - Rolha SPARK® comercializada pela A&I (adaptada de Corticeira Amorim-b), 2016).

A rolha SPARK® respeita a regulamentação e legislação europeia e da FDA (Food and
Drug Administration) para contato com géneros alimentícios.
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Além da garantia da vedação ótima da garrafa, a rolha de champanhe deve ser capaz
de conservar os aromas e o paladar genuínos do vinho. Contudo, a contaminação da cortiça e
por isso consequentemente das rolhas por 2,4,6-tricloroanisol (TCA) tem-se revelado, ao longo
das duas últimas décadas, uma das principais causas de consternação no seio das indústrias
corticeira e vinícola, sendo necessário o maior controlo possível destas rolhas no que aos
defeitos sensoriais diz respeito.

1.3 2,4,6-Tricloroanisol
O TCA, um composto químico da família dos haloanisóis, cuja estrutura química se
encontra disposta na Figura 2, é considerado um dos principais causadores dos desvios
organoléticos atribuídos ao vinho, conferindo-lhe um aroma fúngico, ou mesmo bolorento.

Figura 2 – Estrutura molecular do 2,4,6-tricloroanisol.

Sintetizados maioritariamente por fungos filamentosos, os haloanisóis são formados a
partir de compostos halofenólicos, largamente utilizados como pesticidas e fungicidas. Quando
em contacto com os últimos, estes microrganismos empregam um mecanismo bioquímico de
sobrevivência, sendo capazes de reduzir a sua toxicidade através da reação de biometilação,
levada a cabo pela enzima O-metiltransferase, transformando clorofenóis, bromofenóis e
iodofenóis nos seus anisóis correspondentes (Simpson e Sefton, 2007).
Desta forma, o TCA tem a sua génese na metilação do 2,4,6-triclorofenol (TCP) pelos
fungos filamentosos, podendo estes estar presentes já na casca de sobreiro de onde é retirada
a cortiça destinada à produção de rolhas, bem como nos vários artigos de madeira existentes
nas caves onde permanece armazenado o vinho, levando à sua contaminação direta e indireta.
Após o engarrafamento, a contaminação do vinho pela rolha dá-se quando este entra em
contato com a superfície contaminada, ou via headspace, o espaço de composição gasosa entre
o vedante e o líquido. Uma vez ocorrida a migração do TCA da rolha para o vinho, as
características sensoriais da bebida são alteradas, adquirindo então odor e paladar indesejados

3
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a mofo ou a bafio. Tal alteração às características sensoriais do vinho pode ser percetível para
concentrações de TCA superiores a 1,5 ng/L (Coque et al, 2006).
Dada a incapacidade de remoção total de TCA dos discos de cortiça natural pelos
métodos preventivos e curativos implementados na empresa, a A&I tem um apertado controlo
da qualidade dos discos de cortiça, quer por via da sua análise sensorial quer por via da análise
por cromatografia, contudo sempre numa lógica de amostragem e não através das análises de
cada uma das rolhas per se. Assim surgiu a necessidade do desenvolvimento do presente
projeto: um método complementar de controlo de qualidade que possa, de maneira fiável,
identificar e quantificar a presença de TCA em rolhas de champanhe de dois discos de forma
individual e segregá-las em três grupos de qualidade, Grupo 1 (G1), Grupo 2 (G2) e Grupo 3
(G3), recorrendo à tecnologia de cromatografia em fase gasosa.

1.4 Contributos do Trabalho
Este tema de Dissertação nasce do seguimento dado a um projeto iniciado em 2016, que
visa desenvolver, validar e otimizar um módulo de análise cromatográfica para deteção e
quantificação de TCA em rolhas de champanhe, de forma individual. Os resultados obtidos
revelaram-se muito favoráveis, tanto em modo manual, como em modo automático (Ribeiro,
2016). No entanto, a quantidade de rolhas analisadas não permitiu estabelecer a sua
capacidade de operação à escala industrial.
Com esta nova etapa, pretende-se garantir o funcionamento ótimo da unidade em modo
contínuo, visando proporcionar um método seguro de análise para uso comercial.

1.5 Organização da Tese
Esta tese está organizada em seis capítulos: Introdução, Contexto e Estado da Arte,
Descrição Técnica, Resultados e Discussão, Conclusões e Avaliação do Trabalho Realizado.
No primeiro capítulo, Introdução, é feita a apresentação da empresa e as áreas de
atividade em que esta se encontra envolvida, descreve-se a composição geral da rolha de
champanhe e as especificações deste tipo de rolha produzida pela empresa; aborda-se a
temática da contaminação da cortiça pelo TCA, o seu mecanismo de formação, o processo de
contaminação do vinho pela rolha e a contextualização do presente trabalho.
O capítulo Contexto e Estado da Arte versa os processos de ação preventiva e curativa
de controlo de TCA implementados pela empresa nas suas rolhas, as tecnologias empregues na
descontaminação dos discos de cortiça natural e no seu controlo de qualidade, assim como as
4
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etapas da produção da rolha de champanhe onde este é realizado. Apresentam-se ainda o
registo da evolução anual da concentração média de TCA nos discos de cortiça das rolhas
produzidas pela empresa e os trabalhos de investigação desenvolvidos recentemente na
deteção individual de TCA em rolhas naturais e de champanhe.
No capítulo seguinte, Descrição Técnica, descreve-se o equipamento utilizado na
realização do trabalho proposto, detalha-se o seu mecanismo de funcionamento e define-se os
métodos aplicados na validação dos resultados obtidos.
No quinto capítulo, Resultados e Discussão, tratam-se os resultados obtidos, os
problemas encontrados durante a execução do trabalho e as ações de cariz preventivo e
corretivo implementadas ao funcionamento do módulo de análise que permitiram solucionar
essas contrariedades.
Nos penúltimo e último capítulos, retiram-se ilações do trabalho desenvolvido, baseadas
nos resultados expostos e no objetivo proposto. Sugere-se ainda um exemplo de trabalho futuro
a desenvolver no equipamento de análise objeto do presente projeto.
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2 Contexto e Estado da Arte
Sendo um mercado de grande exigência por parte dos consumidores, a contaminação
dos vinhos espumosos por TCA não pode ser negligenciada. Na A&I, o investimento em
Investigação & Desenvolvimento (I&D) provou ser preponderante na luta contra este flagelo,
quer em rolhas naturais quer em rolhas técnicas. O profundo conhecimento adquirido da
interação entre vinho e rolha permitiu à empresa explorar novas técnicas de abordagem ao
problema, melhorando a qualidade dos seus produtos com a utilização de tecnologia de ponta.
Desta forma, os produtores vinícolas podem ter assegurados os aromas e paladar genuínos do
seu vinho, sem serem prejudicados pelo uso de rolhas com TCA.
Para o conseguir, a A&I tem implementado um conjunto de medidas preventivas e
curativas de controlo de TCA ao longo da cadeia produtiva das rolhas por si comercializadas,
desde a prospeção de áreas florestais preferenciais para o descortiçamento até aos tratamentos
físico-químicos a que a rolha — ou partes constituintes da rolha — é sujeita, passando ainda por
rigorosos controlos da qualidade em diversas etapas da sua produção.
Quanto à rolha de champanhe, apenas é relevante realizar análises químicas ou
sensoriais para a deteção de TCA nos discos de cortiça natural — e em particular no disco de
espelho —, uma vez que estes comportam uma barreira eficaz à migração do TCA desde o corpo
aglomerado até ao headspace, como estudado pelo Cork Quality Council (CQC) em rolhas
técnicas “1+1” (2010).
O principal tratamento curativo efetuado na A&I para descontaminação de TCA dos
discos de cortiça natural é o processo Super ROSA, em que estes são expostos a altas
temperaturas e a humidade relativa controlada, atingindo uma percentagem de remoção do
composto superior a 80 %. Além deste tratamento, o processo de estabilização da cola após
aglutinação dos discos naturais ao corpo aglomerado tem demonstrado ser um contributo
adicional na descontaminação do TCA dos discos. Nesta etapa do seu processo de produção, as
rolhas de champanhe repousam numa estufa a temperaturas elevadas, promovendo a extração
do TCA e outros compostos voláteis (Comunicação Pessoal, José Machado).
Atualmente, na A&I, a análise de TCA aos discos de cortiça natural é feita através da
técnica de sniffing e/ou da complementaridade da técnica de microextração em fase sólida
(SPME) com a tecnologia de cromatografia em fase gasosa (GC), com deteção por captura de
eletrões (ECD) ou por espetroscopia de massa (MS) (SPME-GC-ECD/MS).
No método de sniffing, o disco de espelho é aquecido acima da temperatura de
volatilização do TCA, ora por meio de resistências elétricas existentes num aparelho industrial
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desenhado para o efeito, ora por placa de aquecimento, possibilitando a identificação sensorial
deste composto.
Quanto ao método SPME-GC-ECD/MS, este pode ser realizado de duas formas:
maceração individual ou composta dos discos de cortiça natural, seguida de análise química por
cromatografia gasosa. A maceração individual implica o recorte dos dois discos da rolha de
champanhe e a sua colocação num recipiente de 60 mL, perfazendo o seu volume com solução
etanólica a 12 % (V/V). Este é deixado repousar à temperatura ambiente durante 24 horas,
garantindo o equilíbrio da concentração de TCA extraível na solução. De seguida, é retirado um
volume de 10 mL da solução contida no frasco e colocado num tubo de cromatografia com
headspace, donde, posteriormente, será extraída a amostra a ser utilizada na deteção por GC.
A maceração composta dos discos é realizada de maneira semelhante à individual, diferindo no
facto de serem macerados conjuntos de 18 discos, num recipiente de 500 mL.
A Tabela 1 descreve os diversos momentos de análise sensorial e/ou química de TCA ao
longo do processo produtivo da rolha de champanhe de dois discos.

Tabela 1 – Pontos de controlo químico e sensorial de TCA em várias etapas da cadeia
produtiva da rolha de champanhe
Prospeção de lote florestal
Compra de pranchas de cortiça a produtores
externos

Análise química da maceração composta

Análise química da maceração composta

Tratamento de cozedura das pranchas de cortiça

Análise química da maceração composta

Estabilização das pranchas de cortiça

Análise química da maceração composta

Super ROSA

Análise química da maceração composta

Retificação do calibre de rolha

Análise química da maceração composta

Acabamento final

Validação do lote de venda

Análise química da maceração composta
e análise sensorial individual
Análise química da maceração individual
e análise sensorial individual
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Contudo, apesar das medidas tomadas para a diminuição da presença de TCA nos discos
de cortiça, a sua prevalência assume ainda valores médios acima do limiar de deteção analítica
de 0,5 ng/L.
A Figura 3 representa a diminuição da concentração média anual de TCA em discos de
cortiça natural, desde 2004 até 2016. Estes valores correspondem aos obtidos por análise SMPEGC-ECD/MS de um valor médio de 11 macerações compostas diárias de 18 discos de cortiça
natural realizadas pela Champcork, a unidade industrial de produção de rolhas de champanhe
da A&I.

Figura 3 - Evolução anual da concentração média de TCA em discos de cortiça natural da A&I.

Reconhecendo a impossibilidade atual da erradicação de TCA das suas rolhas por
métodos preventivos e curativos, a A&I, em coordenação com o seu departamento de I&D,
desenvolveu projetos inovadores com vista a contornar tais dificuldades.
Em 2011, inserido num estágio de Dissertação de Mestrado, e continuando um projeto
com início em 2008, foi desenvolvido o desenho e construção de um protótipo para análise
cromatográfica individual de rolhas naturais, que conseguisse, de modo consistente, identificar
as rolhas contaminadas com TCA em concentrações superiores a 5 ng/L, após deteção prévia
pelo método existente no laboratório de I&D da empresa (Pereira, 2011). Posteriormente, em
2012, novamente no âmbito de Dissertação de Mestrado, foi desenvolvida a otimização do
mesmo protótipo para operação automática, com resultados promissores para gamas inferiores
de concentração (Costa, 2012).
A aposta na inovação valeu à A&I uma das mais avançadas tecnologias de controlo de
qualidade existentes no setor das rolhas de vinho tranquilo, sem ímpar na indústria corticeira:
a linha NDtech®, agora um conjunto de 60 módulos de análise cromatográfica capazes de
examinar milhares de rolhas de cortiça natural por hora e de forma individual, quantificando a
concentração de TCA nelas presente. As rolhas NDtech® são sinónimo de garantia de ausência
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de TCA nos vinhos que as empregam e a aplicação do mesmo selo de qualidade para os vinhos
espumosos viria a demonstrar-se uma questão de tempo.
Aproveitando o know-how acumulado na linha de vinhos tranquilos, em 2016 foi
alcançada a implementação e validação de um sistema de deteção individual de TCA para rolhas
de champanhe de dois discos. Ao longo da execução do projeto, foram otimizados vários
parâmetros de operação e identificadas futuras oportunidades de melhoria. O módulo
experimental, denominado E1, registou uma concordância entre os resultados obtidos por este
e os obtidos pelo método SPME-GC-ECD/MS de 99,44 % (Ribeiro, 2016).
É no seguimento deste último trabalho que surge o presente tema de Dissertação, em
que se procura avaliar o potencial deste equipamento na análise individual de TCA para uso
comercial das rolhas SPARK®, comparando os resultados obtidos com contraprovas químicas e
sensoriais realizadas no laboratório de I&D da A&I e na Champcork.
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3 Descrição Técnica
Ao longo da duração deste projeto foram analisadas pelo módulo de Champanhe E1, que
mimetiza a análise NDtech® de rolhas naturais, 37.782 rolhas de champanhe de dois discos de
calibre 48 mm x 31 mm, classe B. Destas, procedeu-se ainda à posterior análise química e
sensorial de 7.410 rolhas G1, 200 rolhas G2 e 200 rolhas G3.

3.1 Descrição do equipamento
O equipamento utilizado na execução deste trabalho (Figura 4) é constituído por seis
secções: alimentação, pré-incubação, incubação, separação e deteção dos componentes da
amostra, aquisição de dados e cálculo dos resultados e segregação das rolhas por grupos de
qualidade.

Figura 4 – Visão geral do equipamento de análise de rolhas de champanhe de dois discos.

3.1.1 Alimentação
As rolhas são colocadas num tambor de alimentação (Figura 5) que por meio de ação
rotativa e com o auxílio de varetas de borracha as alinha e movimenta numa calha metálica até
atingirem o limite do comprimento desta. Neste momento, um sensor é ativado, reconhecendo
a presença de rolha no final do trilho e desativando a rotação do tambor.
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Figura 5 – Tambor de alimentação.

Colocado a um ângulo de 90 º do sensor de presença de rolha, encontra-se o sensor de
identificação do chanfro. Este está apontado à parte frontal da rolha dianteira e deteta a
existência — ou não — do recorte no corpo aglomerado do vedante. Nos casos em que o sensor
deteta o chanfro, a rolha é seguidamente colocada à entrada do pré-incubador na orientação
em que se encontra, através de uma pinça automática; nos casos em que não o deteta, um eixo
rotativo, onde se encontra fixa a pinça, fá-la girar 180 º no curto período de tempo em que
transita a rolha da calha metálica para a entrada do pré-incubador.
A orientação da rolha é um aspeto fulcral de todo o mecanismo de alimentação, visto
que apenas os discos de cortiça natural são sujeitos à introdução nas câmaras de incubação,
como é descrito mais à frente (incubação).

3.1.2 Pré-incubação
A incubação prévia possibilita a elevação simultânea da temperatura de 12 rolhas acima
da temperatura de volatilização do TCA, permitindo o encurtamento do tempo total de
permanência destas nas câmaras de incubação na etapa seguinte do processo, tornando-o mais
rápido.
O pré-incubador contém no seu interior um revólver motorizado com 13 compartimentos
cilíndricos mantidos a temperatura regulável, onde a todo o momento permanecem 12 rolhas
em simultâneo. A cada 20 segundos é inserida uma rolha num dos compartimentos e retirada
outra do compartimento adjacente por meio de dois veios movidos automaticamente por um
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sistema pneumático. Depois, o revólver assume nova posição, alinhando o compartimento
seguinte com o orifício de entrada de rolhas, existente na face do pré-incubador (Figura 6-a).

Figura 6 – Visualização das faces do pré-incubador de a) entrada e b) saída das rolhas.

Cada rolha é aquecida durante 220 segundos, tempo no qual o revólver realiza uma volta
completa, dando início a um novo ciclo de rotação.

3.1.3 Incubação
Saída do pré-incubador, cada rolha é agarrada e levada até à entrada de uma das oito
câmaras de incubação por um mecanismo robotizado de transporte, constituído por um braço
vertical extensível provido de uma pinça metálica e capaz de se mover ao longo do comprimento
de uma trave horizontal fixada à estrutura do módulo.
A rolha é então pousada sobre dois pinos metálicos encastrados na parte frontal da
câmara e empurrada na sua direção por um veio de ativação pneumática, incubando apenas os
discos de cortiça natural. Estes são mantidos fora de contacto com o ar ambiente com o auxílio
de vedantes de politetrafluoretileno (PTFE), sendo que o corpo aglomerado permanece a todo
o instante no exterior da câmara de incubação (Figura 7). As câmaras são numeradas de 1 a 8
consoante a ordem de colocação das rolhas pelo sistema de transporte.
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Figura 7 - Incubação dos discos nas câmaras, com numeração das mesmas.

O período de incubação dos discos nas câmaras é de 140 segundos, tempo em que são
continuamente aquecidos à temperatura imposta pelo método instrumental e em que são
submetidos à extração da amostra por volatilização, para sua consequente análise
cromatográfica.

3.1.4 Separação e deteção dos componentes da amostra
A separação e deteção dos componentes da amostra a analisar é executada no interior
de um espaço a temperatura controlada, designado forno cromatográfico (Figura 8). Aí,
encontram-se interligadas as várias peças de equipamento necessárias à execução do método
de análise: uma válvula de diafragma ligada a um loop cromatográfico, uma coluna de
separação prévia (pré-coluna), duas válvulas multiposição seletoras de fluxo (“STF” e “SC”),
oito colunas cromatográficas (quatro colunas de análise e quatro colunas de purga) e uma
coluna de ligação ao detetor (linha do detetor).
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Figura 8 - Interior do forno cromatográfico e respetiva identificação dos diferentes
componentes.

O detetor ECD está localizado na interface entre o interior e o exterior do forno
cromatográfico, por forma a expelir diretamente a amostra analisada para o ar circundante.

3.1.5 Aquisição de dados e cálculo dos resultados
Como é possível observar pelas Figura 9 e Figura 10, após deteção do TCA, os programas
informáticos Amorim CleanCork e Clarity procedem conjuntamente à integração e cálculo da
área – em unidades de mV.s – dos picos resultantes e ao registo dos cromatogramas obtidos. O
valor-base da área integrada é exibido juntamente com o cromatograma respetivo na janela
“Chromatogram” do software Clarity, sendo multiplicado pelo fator de sensibilidade – valor
adimensional positivo definido no programa Amorim CleanCork – e determinado o valor
definitivo da área do pico de TCA para cada rolha.
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Figura 9 - Cromatograma resultante da análise de uma rolha.

Figura 10 – Exemplo de integração da área do pico de TCA pelo programa Amorim CleanCork.
Após multiplicação pelo fator de sensibilidade, o seu valor definitivo é apresentado nesta
janela, aqui rodeado a vermelho.
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3.1.6 Segregação das rolhas por grupos de qualidade
As rolhas analisadas são então classificadas em três grupos de qualidade, G1, G2 e G3,
em função do valor final da área do pico de TCA obtido pelo software, segundo o critério
adotado pelo departamento NDtech® da A&I descrito na Tabela 2.
Tabela 2 - Critério de atribuição das rolhas aos três grupos de qualidade definidos.
Gama de valores da área calculada (mV.s)

Grupo de qualidade

0–6

G1

6–12

G2

>12

G3

No final da análise, consoante o grupo de qualidade em que se insere, cada rolha é
recolhida e largada pelo sistema de transporte numa de três condutas metálicas que direcionam
as rolhas para o cesto do grupo correspondente. O conjunto de condutas e cestos é designado
de “separador” e encontra-se representado na Figura 11.

Figura 11 - Separador de rolhas.
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3.2 Mecanismo automático de extração, transporte e análise da
amostra
Através de um orifício presente na parte inferior de cada câmara de incubação, é
injetado um caudal regulável e contínuo de azoto que permite o arraste das amostras extraídas
das rolhas ao longo de tubos posicionados opostamente à entrada do gás inerte nas câmaras,
convergindo na válvula Stream Selector (SS).
A válvula SS (Valco Instruments Co. Inc.) tem como função selecionar a amostra a enviar
para o forno cromatográfico, onde será posteriormente analisada, ao mesmo tempo que expulsa
as restantes para o ar ambiente; no interior da válvula encontra-se um rotor, um componente
de forma cilíndrica conectado a um motor por meio de um veio, que, à medida que gira em
torno do seu eixo e assume cada uma de oito posições, possibilita a condução da amostra
selecionada a cada instante até ao injetor e das amostras das restantes câmaras para a
atmosfera. O trajeto percorrido por cada uma das amostras no interior da válvula é estabelecido
pela disposição dos canais sulcados na superfície exterior do rotor a cada nova posição (Figura
12).

Figura 12 - Diagrama de funcionamento da válvula SS com a amostra da câmara 4
selecionada; as várias amostras são denominadas pelo prefixo “A” e pelo número
correspondente às diferentes câmaras de incubação de onde provêm (imagem adaptada de
Valco Instruments Co. Inc.).

Da válvula SS, a amostra a analisar percorre o injetor, um tubo de cobre revestido a
material isolante e sujeito a temperatura controlada (superior à das câmaras de incubação para
não ocorrer condensação da amostra), e alcança a válvula de diafragma. Além do injetor, estão
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anda ligados a esta válvula o loop cromatográfico, um tubo de injeção de gás de arraste, a précoluna e um tubo de purga de amostra.
A válvula de diafragma (Analytical Flow Products) é constituída por um corpo metálico
e – como o próprio nome indica – por um diafragma de material polimérico, e assume duas
posições intercalares: “Load” (carga) ou “Inject” (injeção). Para cada uma destas posições,
dois trios de pinos elevam-se alternadamente por ação pneumática, exercendo pressão em
pontos específicos da superfície inferior do diafragma, permitindo, assim, o fluxo da amostra
e de gás de arraste por canais distintos existentes no seu interior (Figura 13).

Figura 13 - Diagrama de funcionamento da válvula de diafragma para as posições Load e
Inject (imagem adaptada de Valco Instruments Co. Inc.).

Na posição Load, a amostra chegada do injetor é conduzida para o loop, e purgada de
seguida para o exterior do forno cromatográfico; sincronamente, o gás de arraste alimentado
à válvula é direcionado diretamente para a pré-coluna. No modo de carga, com a utilização do
loop, pretende-se concentrar sempre o mesmo volume de amostra (500 µL) antes desta ser
enviada para as etapas seguintes de separação. Ao mesmo tempo, com a passagem de gás de
arraste, removem-se quaisquer vestígios de TCA e impurezas da pré-coluna que possam ter
restado de sequências anteriores.
Na posição Inject, o gás de arraste percorre o loop e conduz a amostra concentrada
através da pré-coluna, enquanto o fluxo contínuo de amostra proveniente do injetor é
instantaneamente purgado.
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Na pré-coluna realiza-se a separação parcial prévia dos componentes da amostra, em
particular TCA do oxigénio contido nos discos de cortiça e no interior das câmaras de incubação.
Esta coluna tem um comprimento de cerca de 40 centímetros, tamanho que permite o seu
atravessamento pela molécula de TCA em cerca de três segundos.
Atravessada a pré-coluna, a amostra alcança a primeira válvula multiposição existente
no interior do forno cromatográfico, do mesmo tipo da válvula SS, mas daqui em diante
denominada “STF” (Selector Trapped-Flow) (Valco Instruments Co. Inc.). Esta válvula alberga
a entrada da pré-coluna, as ligações das oito colunas cromatográficas, as ligações de oito canais
de injeção de gás de arraste (um para cada coluna) e um canal de purga, e é responsável pela
seleção da coluna cromatográfica por onde irá fluir a amostra vinda da válvula de diafragma.
Similarmente à válvula SS, também no interior daquela existe um rotor que define o
caminho percorrido pela amostra e pelo gás de arraste a injetar em cada coluna cromatográfica
(Figura 14).

Figura 14 - Diagrama de funcionamento da válvula STF no momento de injeção da amostra na
coluna 1; denomina-se pelo prefixo “C” cada uma das colunas cromatográficas, seguido do
seu número correspondente; a seta de saída da válvula representa a coluna propriamente
dita e a seta de entrada o fluxo de gás de arraste a injetar na coluna respetiva (imagem
adaptada de Valco Instruments Co. Inc.).

Das oito colunas cromatográficas, as de número par são designadas colunas analíticas e
as de número ímpar colunas de purga. Como é descrito adiante, é nas colunas analíticas que se
dá a separação efetiva do oxigénio e do TCA contidos na amostra, ao passo que as colunas de
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purga servem o propósito de eliminação da porção da amostra irrelevante para a análise das
rolhas no presente contexto.
Uma vez que a molécula de TCA atravessa a pré-coluna em três segundos a partir do
momento em que a válvula de diafragma assume a posição Inject, a válvula STF direciona a
amostra para uma coluna analítica durante esse período de tempo. Ao fim de sensivelmente
três segundos, o rotor da válvula gira automaticamente para a posição seguinte, sendo o resto
da amostra enviado para uma coluna de purga. Este mecanismo, designado de “primeiro
heartcut”, visa excluir da análise todos os compostos com tempo de retenção superior ao do
TCA e contribui para a manutenção das condições ótimas de operação das colunas analíticas,
na medida em que reduz o desgaste da fase estacionária e diminui a possibilidade de
contaminação destas com impurezas.
Como referido anteriormente, o transporte da amostra ao longo da pré-coluna é
realizado através da injeção de um caudal contínuo e regulável de gás de arraste na válvula de
diafragma. Este caudal, em conjunto com a temporização de rotação da válvula STF, permite
a entrada da amostra na coluna respetiva; no entanto, o transporte da amostra ao longo das
colunas cromatográficas é levado a cabo pela injeção de um caudal independente de gás de
arraste para cada uma delas, como assinalado pela figura anterior.
Na extremidade a jusante das colunas cromatográficas, encontra-se outra válvula
multiposição, denominada válvula “SC” (Selector Common-Outlet) (Valco Instruments Co. Inc.).
O propósito desta válvula é o de selecionar qual das colunas se encontra em linha com o detetor,
permitindo a deteção da amostra que nela flui. Mais uma vez, de forma idêntica às válvulas SS
e STF, a posição de um rotor interno define o trajeto a percorrer pelo volume de amostra
proveniente de cada uma das oito colunas cromatográficas (Figura 15). Visto que as colunas de
purga são atravessadas somente por porções de amostra desprovidas de TCA, esta válvula não
assume em momento algum durante o procedimento automático de análise, a posição que as
coloca em linha com o detetor. Assim, a todo o instante, as amostras das quatro colunas ímpares
e de três das colunas pares confluem para o circuito interno da válvula, sendo de seguida
expelidas para o ar ambiente pela purga.
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Figura 15 - Diagrama de funcionamento da válvula SC (imagem adaptada de Valco
Instruments Co. Inc.).

Dada a sua função na escolha da coluna analítica a colocar em linha com o detetor, esta
válvula é responsável pela execução do mecanismo de “segundo heartcut”. Com o segundo
heartcut, pretende-se eliminar a porção da amostra que contém o oxigénio molecular; devido
à sua eletronegatividade, este composto causa uma elevação significativa da diferença de
potencial registada pelo detetor, diminuindo a sensibilidade do instrumento para a deteção do
TCA.
Uma vez que o tempo de retenção do O2 é inferior ao do TCA, o rotor da válvula SC
posiciona-se de modo a purgar a fração inicial da amostra, expulsando o oxigénio para o ar
ambiente. De seguida, o rotor assume nova posição, colocando a coluna analítica em linha com
o detetor, permitindo apenas a análise da porção de amostra contendo TCA.
A utilização deste método cromatográfico, com quatro colunas analíticas, quatro
colunas de purga e os mecanismos de heartcut, possibilita a separação dos componentes de
mais do que uma amostra em simultâneo; de facto, num dado instante, são duas as colunas
analíticas a ser atravessadas pela amostra respetiva, permitindo a diminuição do tempo de ciclo
de análise por rolha de 45 para 20 segundos. No diagrama da Figura 16 encontra-se
esquematizada a sequência de análise para as amostras de rolhas de três câmaras de incubação
consecutivas – rolhas A, B e C -, em que se explicita qual a porção de amostra que é afetada
pelos mecanismos de heartcut e qual a porção de amostra que é analisada, bem como o tempo
atribuído a cada fase.

22

Avaliação do potencial de análise individual de 2,4,6-Tricloroanisol em rolhas de champanhe de dois discos

Figura 16 - Diagrama representativo da sequência automática de análise para três rolhas
consecutivas (Ribeiro C., 2016).

O método automático de análise está programado para a injeção das amostras
provenientes das câmaras 1 e 5 na coluna 2, das câmaras 2 e 6 na coluna 4, das câmaras 3 e 7
na coluna 6 e das câmaras 4 e 8 na coluna 8.
Na Tabela 3 estão apresentadas as condições de operação do equipamento.
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Tabela 3 - Parâmetros de operação do equipamento e seus valores.
Parâmetro

Valor

Temperatura
Temperatura do pré-incubador (°C)

115

Temperatura das câmaras de incubação (°C)

130

Temperatura do injetor (°C)

150

Temperatura das colunas cromatográficas (°C)

105

Temperatura do detetor (°C)

205

Caudal
Caudal das câmaras de incubação (mL/min)

25,0

Caudal de gás de arraste (mL/min)

30,0

Caudal de makeup (mL/min)

6,5

Caudal das colunas analíticas (mL/min)

25,0

Caudal das colunas de purga (mL/min)

13,5

Primeiro heartcut (s)

3

Segundo heartcut (s)

35

Fator de sensibilidade

0,6 – 0,9

As especificações técnicas das válvulas e das colunas cromatográficas utilizadas na
operação do método NDtech® do módulo E1 estão descritas no Anexo 1.

3.3 Métodos alternativos de análise para validação dos resultados
Por forma a avaliar a eficácia da deteção de TCA pelo módulo E1 ao longo do projeto, e
obter a validação dos resultados, um conjunto de rolhas identificadas como G1, G2 e G3 pelo
método GC-ECD do protótipo E1 foram separadas e posteriormente submetidas às técnicas de
análise química e sensorial dos discos de cortiça natural vigentes na A&I: análise química de
TCA extraível por SPME-GC-ECD/MS e análise sensorial por sniffing.
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Adicionalmente, uma vez que um dos propósitos do trabalho realizado comporta a
validação do método de análise do protótipo para uso comercial, foram também testadas rolhas
G1 conforme o caderno de encargos de uma empresa emblemática da área de Champanhe, para
a qual será enviado um conjunto de rolhas com garantia de TCA não detetável para validação
da tecnologia.

3.3.1 Análise de TCA extraível por SPME-GC-ECD/MS
Diariamente, 10 rolhas G1 foram separadas aleatoriamente e sujeitas ao método de
análise de rotina do laboratório de I&D da A&I. A cada rolha, foi feito o recorte na horizontal
de, sensivelmente, disco e meio e macerados em solução etanólica a 12 % (V/V) num frasco de
vidro de 60 mL durante 24 horas, de modo a atingir o equilíbrio da concentração da solução.
Findo este período, foi retirado um volume de 10 mL da solução macerada e depositado num
tubo cromatográfico, com adição de 3 g de NaCl, de modo a garantir a saturação da amostra e
a migração dos compostos a analisar para o headspace do tubo. O conjunto dos tubos foi então
disposto em lugar designado na estrutura do cromatógrafo e a recolha e análise das amostras
respetivas feita de modo automático.
Estudos realizados pelo departamento NDtech® em conjunto com o departamento de
I&D determinaram que os valores de concentração de TCA extraível resultantes da análise do
macerado pelo método SPME-GC-ECD/MS podem ser relacionados com os três grupos de
qualidade correspondentes ao método NDtech® de acordo com a Tabela 4.

Tabela 4 - Correspondência entre as gamas de concentração de TCA extraível pelo método
SPME-GC-ECD/MS e os grupos de qualidade G1, G2 e G3.
Gama de concentração resultantes da

Grupo de qualidade atribuído

análise por SPME-GC-ECD/MS (ng/L)

pelo método NDtech®

0 – 0,5

G1

0,5 – 3,0

G2

>3,0

G3

3.3.2 Análise sensorial de TCA por sniffing
A análise sensorial das rolhas de champanhe é executada por funcionários da unidade
industrial Champcork após o aquecimento das rolhas através da utilização de um aparelho
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especialmente desenhado para este propósito ou através da utilização de placas de
aquecimento.
No primeiro caso, resistências elétricas colocadas à saída da tubagem de alimentação
das rolhas do equipamento industrial expõem os discos de espelho à temperatura de 160 °C,
permitindo a volatilização do TCA. Depois, são transportadas por um tapete rolante ao longo
do comprimento de uma calha metálica, sendo recolhidas no final pelo operador, que cheira o
disco de espelho e segrega as rolhas em dois grupos: rolhas com desvios organoléticos e rolhas
neutras (Figura 17).

Figura 17 – Análise sensorial do disco de espelho de rolhas de champanhe pelo método de
sniffing.

No segundo método, as rolhas são colocadas na placa de aquecimento com o disco de
espelho em contacto com a superfície aquecida à temperatura de 100 °C durante cerca de 20
segundos (Figura 18). Findo este tempo, de maneira análoga ao caso anterior, o provador cheira
o disco de espelho e separa as rolhas em função da sua classificação sensorial.
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Figura 18 – Aquecimento dos discos de espelho por placa de aquecimento para posterior
análise sensorial.

3.3.3 Teste sensorial de acordo com um caderno de encargos comercial
200 meias-garrafas contendo 200 mL de água mineral de composição específica foram
vedadas com rolhas ND e deixadas repousar em posição invertida durante 15 dias a temperatura
controlada entre 10 e 18 °C. Terminado o tempo de incubação da água em garrafa, um painel
de seis provadores realizaram um teste sensorial individual ao macerado.
Este procedimento teve em vista a mimetização dos procedimentos analíticos da
empresa que fará a validação do equipamento E1, aquando da receção das rolhas de champanhe
enviadas após analise NDtech®.
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4 Resultados e Discussão
Foram analisadas e segregadas nos três grupos de qualidade 37 782 rolhas de champanhe
de dois discos pelo método automático GC-ECD do protótipo E1. A Tabela 5 descreve os
resultados obtidos em termos de alocação das rolhas aos Grupos 1, 2 e 3.

Tabela 5 – Distribuição das rolhas analisadas pelos Grupo 1, 2 e 3
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Total

Número de rolhas

25.037

12.481

284

37.782

Frequência relativa

66,3 %

33,0 %

0,7 %

100 %

Do conjunto das rolhas G1 separadas diariamente para análise por SPME-GC-ECD/MS no
laboratório de I&D da empresa, perfazendo um total de 680, apenas 3 revelaram resultados de
concentração de TCA superiores ao limiar de deteção do método de 0,5 ng/L, sendo estes 0,66,
0,73 e 1,5 ng/L. Demonstra-se assim que a eficácia de deteção de rolhas G1 pelo módulo E1 é
de 99,56 %, quando comparado com o método de maceração individual.
Foram testadas sensorialmente 6.500 rolhas G1 pelo método de sniffing da Champcork,
tendo sido separadas pelos provadores 27 rolhas por libertação de odor a mofo ou TCA. As 27
rolhas assinaladas foram então maceradas em água durante 24 horas e efetuada nova análise
sensorial, mantendo-se o desvio organolético em apenas uma delas, que por sua vez foi
submetida a análise química por SPME-GC-ECD/MS no laboratório de I&D, obtendo-se como
resultado uma concentração de TCA extraível não detetável por este método.
Em adição, 200 rolhas do Grupo 1 foram testadas de acordo com o caderno de encargos
da empresa de Champanhe que validará comercialmente o NDtech®. O painel de provadores
detetou odor a mofo ou TCA em duas destas rolhas. Estas foram posteriormente sujeitas ao
método de análise química de rotina do laboratório de I&D, tendo resultado numa concentração
de TCA inferior ao limite de deteção do método em ambos os casos.
Realizou-se ainda a análise sensorial pelo método de sniffing a 200 rolhas do Grupo 2 e
200 rolhas do Grupo 3. Destas, 36 rolhas do Grupo 2 e 47 do Grupo 3 apresentaram desvios
sensoriais atribuídos ao TCA e outros aromas indesejados, tendo posteriormente sido analisadas
quimicamente pelo método SPME-GC-ECD/MS do laboratório de I&D. No caso das rolhas G2 que
apresentaram estes desvios, só uma é que efetivamente resultou numa concentração de TCA
extraível acima do limiar de deteção dos aparelhos de análise, tendo o seu valor sido 0,6 ng/L.
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Quanto às rolhas do Grupo 3 assinaladas, foram 7 aquelas cujas concentrações de TCA extraível
se revelaram iguais ou superior ao limiar de deteção de 0,5 ng/L, com 6 destas a ultrapassar a
concentração de 3,0 ng/L (ver Anexo 2).
O nível de concordância entre os métodos de análise GC-ECD do módulo E1 e SPME-GCECD/MS do laboratório de I&D pode efetivamente demonstrar-se superior, na medida em que a
ocorrência das três não-conformidades relativas à validação das rolhas do Grupo 1 pode ser
justificada pelo facto de, na maceração individual dos discos de cortiça, ser extraído TCA para
a solução etanólica através de uma superfície exposta durante a sua preparação, superfície
essa que não foi sujeita à extração de TCA aquando da análise pelo método GC-ECD do módulo
E1.
Relativamente à comparação dos resultados obtidos pelos diferentes métodos de análise
para as rolhas dos Grupos 2 e 3, é de notar que nenhum dos valores obtidos pelo método SPMEGC-ECD/MS do laboratório de I&D ultrapassou a gama de concentração atribuída ao grupo de
qualidade correspondente. Em contraste, o facto de a sua maioria se ter revelado ND pode
indicar que o fator de sensibilidade aplicado ao programa informático do módulo E1 tenha sido
superior ao valor adequado, sendo necessário realizar um futuro estudo comparativo entre os
valores de área do pico de TCA obtidos pelos métodos de análise do módulo E1 e do laboratório
de I&D, para rolhas individuais.

4.1 Verificação e manutenção do estado de operação do equipamento
Assegurar o funcionamento adequado do módulo E1 requereu a implementação de
medidas de ação preventiva e a realização de intervenções de cariz corretivo com o objetivo
de identificar e eliminar defeitos de análise verificados ao longo do período de duração do
projeto.
A prevenção da ocorrência destes defeitos foi fulcral ao funcionamento ótimo da
unidade, tendo em conta a possibilidade de a análise ser realizada incorretamente sem
qualquer indício anomalístico, obtendo-se resultados enganadores. Deste modo, antes de dar
início à operação automática do equipamento – especialmente depois de efetuar alterações aos
seus componentes mecânicos –, procedeu-se à verificação e calibração manual e automática do
método de análise, permitindo asseverar a deteção devida dos componentes da amostra,
garantir o cálculo correto da área dos picos de TCA e evitar ou reduzir a necessidade de
paragens não programadas.
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4.1.1 Calibração do método de análise em modo manual
A calibração manual teve como objetivo primário assegurar a retenção do pico de TCA
dentro do intervalo de tempo exigido para a correta coordenação dos mecanismos de heartcut.
Para isso, impregnaram-se os discos de cortiça natural de uma rolha com solução previamente
preparada de TCA de concentração 100 ng/L (ver preparação da solução-mãe de TCA no Anexo
3) e seguiu-se a sua incubação numa das câmaras. Na janela “Tuning and Direct Control” do
software CleanCork, selecionou-se a posição da válvula SS referente à câmara de incubação em
uso e selecionaram-se as mesmas posições nas válvulas STF e SC, dispondo a coluna analítica
respetiva em linha com a pré-coluna e a coluna do detetor. A partir da mesma janela do
programa informático, selecionou-se a posição Load da válvula de diafragma e esperou-se cerca
de 5 segundos, permitindo o enchimento do loop com a amostra a analisar; passado esse tempo,
trocou-se a posição Load da válvula de diafragma pela posição Inject, fazendo com que a
amostra contida no loop fosse conduzida pelo gás de arraste injetado na válvula até ao detetor,
percorrendo a pré-coluna, a válvula STF, a coluna analítica, a válvula SC e a coluna do detetor,
respetivamente.
Imediatamente depois de selecionar a posição Inject da válvula de diafragma, ativou-se
a aquisição de dados no software Clarity, obtendo-se um registo visual da deteção dos picos de
O2 e de TCA, como é possível observar pela Figura 19. Teve-se o cuidado de ligar a aquisição
de dados tão rápido quanto possível para evitar qualquer discrepância entre os tempos de
retenção reais dos compostos e os tempos de retenção registados pelo software.

Figura 19 - Visualização da aquisição de dados durante a injeção manual da amostra.
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Este procedimento foi repetido para todas as câmaras de incubação e colunas analíticas.
Quando constatado o desvio da retenção do pico de TCA da baliza temporal estipulada,
foi ajustado o caudal de gás de arraste aplicado à válvula de diafragma, aumentando-o ou
diminuindo-o conforme se quis antecipar ou atrasar o seu aparecimento no cromatograma,
respetivamente.
Paralelamente, o pico de O2 obtido forneceu informação relevante sobre o estado de
vedação das câmaras de incubação; a amplitude deste rondou os 2,5 V em condições ótimas de
vedação, podendo variar em cerca de 0,5 V, consoante o nível de dilatação térmica dos discos
de cortiça e a consequente variação na libertação do ar contido no seu interior. Assim sendo,
sempre que a amplitude do pico do ar se revelou inferior a 1,5 V (critério empírico), foi
considerada a possibilidade de fuga da amostra pelas câmaras de incubação e realizada a
inspeção dos respetivos vedantes.
A janela Tuning and Direct Control do programa Amorim CleanCork, mostra os comandos
de controlo das posições das válvulas e da regulação dos parâmetros adimensionais responsáveis
pela variação dos caudais de gás de arraste e de make-up (Figura 20).

Figura 20 – Janela Tuning and Direct Control do Amorim CleanCork, destacando-se o controlo
das diferentes válvulas e dos caudais de gás de arraste e de make-up.

4.1.2 Calibração do método de análise em modo automático
A calibração em modo automático pretendeu simular a análise mecanizada das rolhas,
para que se pudesse identificar e corrigir desvios nos valores do caudal de gás de arraste ideais
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aplicados a cada coluna cromatográfica. Este tipo de verificação foi realizado sempre que se
procedeu à calibração manual do método analítico, uma vez que as alterações feitas nessa
etapa ao caudal de gás de arraste a injetar na válvula de diafragma, podem ter influência direta
sobre os valores de caudal do mesmo gás que é necessário aplicar a cada uma das colunas
analíticas, para que os picos de TCA correspondentes adquiram a posição desejada no
cromatograma.
Por forma a verificar o estado de operação das quatro colunas analíticas, analogamente
à via manual, naquela forma de calibração, impregnaram-se os discos de quatro rolhas em
solução de TCA de concentração 100 ng/L, inserindo-as em quatro das oito câmaras de
incubação, e deu-se início à sequência automática. A observação em tempo real do
aparecimento dos picos de TCA no software informático Amorim CleanCork e nos
cromatogramas resultantes, permitiu perceber se o valor dos parâmetros reguladores do caudal
de gás de arraste aplicado às colunas analíticas na válvula STF se encontravam excessivos ou
insuficientes, podendo ser ajustados na janela Tuning and Direct Control à medida que a
aquisição dos dados era conseguida.
O valor adequado destes parâmetros foi determinado aquando da sobreposição do pico
de TCA em cromatogramas sucessivos e relativos a injeções da amostra feitas nas quatro colunas
analíticas (Figura 21).

Figura 21 – Cromatogramas registados durante a verificação e ajuste do tempo de retenção
do TCA para as diferentes colunas.
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Regulados os caudais de gás de arraste impostos às colunas analíticas, seguiu-se o acerto
dos intervalos definidos para a integração das suas áreas. Na Figura 22, encontra-se exposto o
separador “Integration” da janela de calibração do programa Clarity, onde é possível
estabelecer o início e fim da integração da área dos picos, de modo a abranger toda a sua
largura.

Figura 22 - Janela de definição dos intervalos de tempo de integração.

Por vezes, devido ao ruído presente no sinal captado pelo detetor e à impossibilidade
de igualar com exatidão o tempo de retenção do TCA para as diferentes colunas (quando
definido somente um intervalo de tempo de integração) a integração não foi corretamente
executada pelo software, assumindo valores de área do pico significativamente menores do
que no seu valor real. Isto levou à necessidade da divisão do intervalo de tempo de integração
em dois intervalos adjacentes, denotados na figura anterior. Apesar desta medida ter feito com
que picos de TCA, que anteriormente teriam sido totalmente integrados, fossem a partir desse
momento “recortados”, conseguiu-se proceder à integração total dos restantes picos,
compensando, assim, o número significativo de rolhas tidas como ND que poderiam não o ser.
Um dos principais indícios de que a análise pelo equipamento pudesse estar a ser
executada de forma incorreta prendeu-se com o fenómeno de “carry-over”. Este pode ser
descrito como a incapacidade do volume parcial ou total da amostra em alcançar o detetor,
ficando retido no trajeto existente entre este e as câmaras de incubação, sendo
consequentemente detetado na análise das rolhas seguintes. Desse modo, o valor da área do
pico de TCA correspondente à rolha a analisar prova-se invariavelmente erróneo, afetando de
igual forma as análises subsequentes.
Assumiu-se a existência de carry-over entre duas câmaras de incubação consecutivas
quando o valor da área do pico de TCA correspondente à rolha da segunda câmara igualava ou
superava 50 % do valor da área do pico correspondente à rolha da primeira câmara, após a
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introdução nesta de uma rolha com discos impregnados com solução de TCA 100 ng/l. A sua
ocorrência verificou-se em vários instantes ao longo deste trabalho, em especial durante a
calibração automática –, causada essencialmente pela vedação incorreta das câmaras de
incubação e pela acumulação de pó de cortiça e outros detritos na tubagem e nas colunas
cromatográficas.

4.1.3 Substituição sistemática dos vedantes das câmaras de incubação
Um fator de grande importância no que concerne à análise correta das rolhas é a
vedação das câmaras de incubação. Foram utilizados dois formatos do mesmo tipo de vedante,
constituídos por um corpo cilíndrico de PTFE suportado por duas molas metálicas no seu
interior, diferenciando-se apenas pelas suas dimensões e zona de aplicação. O de maior
diâmetro é aplicado na parte frontal da câmara de incubação, em contacto com os discos,
enquanto o outro é aplicado na parte traseira da câmara, onde atua o veio de retração da rolha
(Figura 23).

Figura 23 – Vedantes frontal (à esquerda) e traseiro (à direita) das câmaras de incubação.

Apesar de garantirem, quando em perfeito estado, a selagem hermética da câmara, a
sua estrutura frágil e pouco maleável é propensa à deterioração após dias de utilização – ou até
mesmo aquando da sua colocação – por fricção dos componentes adjacentes e acumulação de
pó e outras impurezas na superfície, comprometendo o cumprimento da função vedante, como
é possível depreender através da Figura 24.
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Figura 24 – Acumulação de detritos na superfície de um vedante traseiro, tornando-o
inutilizável.

A substituição periódica dos vedantes tornou-se uma medida de prevenção indispensável
à garantia da estanquicidade das câmaras de incubação e à análise correta das rolhas, tendo
sido realizada numa base semanal. De modo a contornar tal prática forçosa e dispendiosa, foi
testado um vedante traseiro de poliuretano alternativo, mais resistente e maleável, que
pudesse substituir o usado até então. No entanto, as suas dimensões não foram corretamente
reproduzidas pelo fabricante, permitindo a fuga da amostra da câmara de incubação para o
ambiente através de folga visível a olho nu, pelo que a sua utilização foi rapidamente
descartada. Por essa razão, a troca do tipo de vedante foi adiada, encontrando-se atualmente
um terceiro tipo de vedante em fase de desenvolvimento.
Paralelamente com troca de vedantes, aproveitando a paragem programada do
equipamento, procedeu-se à limpeza das câmaras de incubação com o auxílio de cotonetes e
álcool etílico, com o objetivo de retirar todas as partículas de pó de cortiça aí depositadas que
podiam afetar negativamente a qualidade da análise, por via da acumulação nos vedantes,
disseminação no interior das válvulas e colunas cromatográficas e fixação à superfície do
detetor. Todavia, este tipo de ação preventiva não foi em muitos casos suficiente para evitar
a ocorrência dos problemas supracitados, tendo sido necessária a realização de intervenções
mais profundas e específicas, suscitadas por falhas na análise identificadas durante as
calibrações manual e automática respetivamente. Tais intervenções foram levadas a cabo com
base na extensão dos defeitos de análise, isto é, se estes eram verificados apenas numa ou em
várias câmaras de incubação, procurando inferir a relação de causalidade entre eles. Posto isto,
seguem-se descritas as várias ações corretivas realizadas aos diferentes elementos do
instrumento, que permitiram a melhoria significativa e instantânea da qualidade de análise
pelo protótipo.
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A totalidade das vezes em que se verificaram irregularidades na análise relacionadas
com apenas uma das câmaras de incubação, tiveram que ver com o estado da sua vedação,
tendo sido resolvidas com a troca dos vedantes dessas câmaras, o aperto dos parafusos dos
veios de inserção das rolhas e a substituição da fita de selagem da tubagem metálica por onde
segue a amostra. Contudo, a maioria dos erros de análise evidenciados demonstrou-se afeta a
mais do que uma câmara de incubação, deixando implícito que a sua causa se prendeu com
defeitos nos componentes do instrumento comuns à fluência das amostras das diferentes
câmaras.
Sempre que denotados estes erros, suspeitando-se da ocorrência de fugas e da
constrição ou completo bloqueio da passagem da amostra devido à acumulação de pó no trajeto
percorrido, mediram-se os valores de caudal de azoto em pontos específicos do módulo
cromatográfico com o auxílio de um caudalímetro. Estes foram então comparados com os
valores impostos pelo método e identificadas as peças de equipamento em que existia uma
disparidade entre ambos, concluindo-se assim qual ou quais destas tinham originado o
problema. Assim, pôde-se evitar a realização de intervenções morosas e desnecessárias a peças
de equipamento em perfeito estado.

4.1.4 Limpeza do pó de cortiça e regularização do fluxo de amostra
Como mencionado anteriormente, o arraste e acumulação do pó de cortiça contido na
superfície das rolhas no interior da tubagem, válvulas e colunas cromatográficas provocaram
em várias ocasiões a obstrução parcial ou total ao transporte da amostra, implicando a
avaliação incorreta pelo módulo cromatográfico da quantidade de TCA libertada pelos discos,
para cada rolha.
Na fase inicial do projeto, efetuou-se a reorganização dos canais de ligação das câmaras
de incubação à válvula SS, por forma a desemaranhar os troços espiralados neles existentes que
pudessem comprometer o fluxo regular da amostra. Estes foram também estendidos de forma
justaposta à carcaça metálica das câmaras de incubação, de modo a permanecerem aquecidos
pelo calor emanado e evitar a condensação da amostra durante a sua passagem pelos canais.
Durante este procedimento, foi possível constatar que os canais diferiam no seu
comprimento (Figura 25). Isto significa que, para o mesmo valor de caudal de gás de arraste
injetado, o tempo que a amostra levava a chegar à válvula SS era diferente para as diversas
câmaras de incubação, resultando na desigualdade das condições de análise entre elas. Por
essa razão, o comprimento dos canais foi uniformizado, cortando-se-lhes as pontas metálicas e
cravadas novas.
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Figura 25 – Visualização da diferença de comprimento entre os oito canais de ligação das
câmaras de incubação à válvula SS.

Foi ainda notória a deposição abundante de pó de cortiça no interior das oito cavidades
existentes na parte superior da carcaça das câmaras de incubação e das juntas respetivas, por
onde passa a amostra extraída das rolhas e onde é feito o acoplamento dos canais metálicos.
Dada a possibilidade do seu bloqueio iminente ou contaminação da amostra pelo TCA presente
no aglomerado, como é possível depreender da Figura 26, limparam-se as cavidades e as juntas
com álcool etílico, até à remoção completa do pó acumulado.

Figura 26 – Porção do pó de cortiça removido de uma das cavidades.

Como medida preventiva, a limpeza destes elementos foi repetida posteriormente por
duas vezes.
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Outro exemplo do efeito da acumulação do pó de cortiça na análise das rolhas é o
entupimento dos canais sulcados na superfície dos rotores das válvulas SS e STF (Figura 27).
Quando um destes canais se encontra obstruído pela presença de detritos, a amostra que por
ele iria fluir fica retida à chegada, sendo direcionada para o canal subsequente aquando da
variação da posição do rotor, impedindo por sua vez a entrada do volume da amostra seguinte
no canal a si destinado. Este processo repete-se de forma encadeada, à medida que o rotor
realiza uma volta completa, comprometendo vastamente a fiabilidade dos resultados.

Figura 27 – Canais do rotor da válvula SS repletos de pó de cortiça.

Pela deteção de carry-over durante a realização da calibração automática e da
consequente medição do caudal de gás de arraste à saída das purgas das válvulas SS e STF,
determinou-se que o problema tinha origem nestas válvulas. Após a sua desmontagem, retirados
os rotores e verificado o seu entupimento, foi removido o pó de cortiça com a ajuda de álcool
etílico e cotonetes como anteriormente.
No entanto, por duas vezes, a acumulação de pó de cortiça nos rotores foi de tal ordem
intensa que lhes provocou resistência à rotação dentro das válvulas durante a análise
automática; ao serem constantemente forçados a mover-se para a posição seguinte pelo veio
rotativo do motor da válvula, a estrutura metálica dos rotores deformou-se, deixando de
garantir a sua correta acomodação na válvula e permitindo a mistura das amostras dos
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diferentes canais. Por este motivo, e dada a impossibilidade de os restituir à sua condição
original, um rotor da válvula SS e outro da válvula STF tiveram que ser substituídos.
Mais uma vez, devido à ocorrência de carry-over detetado durante a calibração
automática, desta feita entre todas as câmaras de incubação, procedeu-se à limpeza do injetor
– uma vez que este lhes é um canal de passagem comum –, por suspeita de acumulação de
impurezas e contaminação sucessiva das amostras. Assim, desconetou-se o injetor da válvula
SS e da válvula de diafragma e passou-se álcool etílico no seu interior utilizando uma seringa.
A ejeção de partículas acumuladas foi notória, tendo-se refletido na melhoria dos resultados
durante a calibração automática subsequente.
Pretendendo-se prevenir a ocorrência deste tipo de obstáculo à análise correta das
rolhas, e aproveitando a paragem programada do equipamento para a troca necessária de
peças, realizou-se a limpeza interna do injetor em mais uma ocasião.
Também as colunas cromatográficas foram acometidas pela deposição de pó de cortiça
no seu interior. Em variados momentos, foi percetível a diminuição da fidelidade dos resultados
relativos a amostras provenientes da mesma coluna, identificada pela deteção de picos de TCA
de tamanho inferior ao expectável durante as calibrações manual e automática ou pela
disparidade invulgar na percentagem de aceitação das rolhas entre pares de câmaras de
incubação durante a análise sequencial. Para determinar a causa do problema, mediu-se o
caudal de gás de arraste à saída de cada uma das quatro colunas de análise e compararam-se
os valores medidos com o imposto pelo software. Constatada a discordância entre estes,
confirmou-se o aperto correto dos elos de ligação das colunas às válvulas STF e SC e efetuouse nova medição de caudal, excluindo quaisquer possibilidades de fuga da amostra. As colunas
que ainda assim apresentaram caudal inadequado – fortalecendo a hipótese de obstrução –
foram desconectadas das válvulas e cortadas nas suas extremidades em cerca de 5 centímetros,
com o auxílio de uma lâmina de cerâmica. Com isto, pretendeu-se eliminar a porção da coluna
onde a acumulação de pó é mais provável ocorrer, devido à redução da área de escoamento da
amostra nas ponteiras de geometria troncocónica que permitem a sua conexão às válvulas.
Na generalidade dos casos, este procedimento foi eficaz na desobstrução das colunas;
nos restantes, em que a acumulação do pó se sucedeu em pontos intermédios do seu
comprimento, a troca integral das colunas foi inevitável.
Na tentativa de reduzir o número de paragens do equipamento devido à acumulação de
pó, testou-se um sistema de injeção de ar comprimido nas câmaras de incubação que consistia
num tubo metálico acoplado ao braço robótico do sistema de transporte de rolhas e conectado
ao sistema pneumático do módulo. Cada vez que uma câmara de incubação abria e o braço
retirava a rolha respetiva, era disparado para o seu interior um jato de ar comprimido durante
uma fração de segundo. Apesar deste método ter sido eficaz na remoção de bocados de cortiça
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de rolhas encravadas que pudessem impossibilitar a incubação adequada dos discos, o jato de
ar promovia o levantamento de pó depositado nas superfícies adjacentes às câmaras e a sua
consequente deposição no interior das mesmas, acentuando ainda mais o problema. Dessa
forma, esta solução foi quase instantaneamente descontinuada.

4.1.5 Aparecimento de “pulsos” nos cromatogramas
Por vezes, a integração da área do pico de TCA durante a análise automática das rolhas
foi afetada negativamente devido ao aparecimento de “pulsos” não detetados durante a
realização das calibrações. Os pulsos são picos que ocorrem em cromatogramas sucessivos,
pertencentes a impurezas condensadas nas vias de passagem da amostra, sendo gradualmente
arrastadas até ao detetor. Estes podem sobrepor-se parcial ou integralmente ao pico de TCA,
alterando a sua forma e tamanho. Na Figura 28, é visível como a presença de um pulso pode
influenciar o valor da área calculada. Neste exemplo, a parte final do pulso sobrepõe-se ao
início do pico do TCA, fazendo com que o algoritmo de integração do programa Clarity
assumisse uma linha de base possivelmente errada e deturpasse a amplitude e largura do pico,
resultando num valor errado da área correspondente.

Figura 28 – Pulso afeta integração do pico de TCA.
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A eliminação de pulsos – ou, no mínimo, a diminuição do seu tamanho – foi alcançada
através da elevação significativa da temperatura do injetor, das colunas cromatográficas e do
detetor durante um período de tempo variável, dependendo da intensidade do problema. Esta
ação permitiu a volatilização das partículas acumuladas e a sua expulsão para o ar exterior,
através do detetor. Este método de limpeza térmica é designado de “cook”, tendo sido por
vezes complementado com o aumento do caudal de gás de arraste a injetar na válvula de
diafragma e nas colunas analíticas para sensivelmente o dobro do seu valor, facilitando assim
o arraste dos contaminantes.
Na Tabela 6 encontram-se apresentados os valores de temperatura utilizados durante o
período de cook.

Tabela 6 - Condições de temperatura utilizadas durante o cook.
Parâmetro

Valor

Temperatura do injetor (°C)

190

Temperatura das colunas cromatográficas (°C)

140

Temperatura do detetor (°C)

250
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5 Conclusões
Ao longo do projeto, foram analisadas 37 782 rolhas de champanhe de dois discos pelo
módulo E1. Com o propósito de validar o método experimental, submeteram-se 7 810 destas
rolhas às técnicas de análise química SPME-GC-ECD/MS do laboratório de I&D da A&I, de análise
sensorial da unidade industrial Champcork e de análise sensorial pelas especificações do
caderno de encargos da uma empresa que comercializa Champanhe.
Os resultados obtidos revelaram-se promissores, demonstrando uma relação de
concordância de 99,56 % entre o método experimental e o método de análise química do
laboratório de I&D para um universo de amostra de 680 rolhas do Grupo 1. Quando consideradas
6 500 rolhas do Grupo 1 também testadas por sniffing e outras 200 pelas especificações do
caderno de encargos da empresa que comercializa Champanhe, a grau de eficácia da nova
tecnologia NDtech® sobe para 99,96 %.
Para as rolhas dos restantes grupos de qualidade, os resultados obtidos entre os
diferentes métodos diferiram de forma significativa. Dum universo de 200 rolhas do Grupo 2,
37 apresentaram desvios sensoriais pelo método de sniffing, tendo sido posteriormente
analisadas pelo método SPME-GC-ECD/MS, em que uma delas revelou concentração de TCA
extraível igual a 0,6 ng/L. Quanto às rolhas do Grupo 3, 47 foram aquelas que apresentaram
desvios sensoriais pelo método de sniffing e 7 as que revelaram concentração de TCA extraível
superior a 0,5 ng/L.
Ainda que a ocorrência de falsos positivos (rolhas dos Grupos 2 e 3 que demonstraram
valores de concentração de TCA extraível inferiores a 0,5 ng/L através de posterior análise
química pelo método de rotina do laboratório de I&D) seja motivo de melhoria quanto à
adequação do método experimental, o obstáculo à utilização de um sistema de deteção
individual de TCA como o descrito neste trabalho seria a ocorrência significativa de falsos
negativos (rolhas do Grupo 1 que deveriam ser detetadas como pertencentes ao Grupo 2 ou 3).
Assim, em face dos resultados demonstrados, possibilitados em larga medida pelas
medidas preventivas e corretivas efetuadas ao longo do projeto, concluiu-se que um sistema
de deteção individual de TCA para rolhas de champanhe de dois discos, como é o caso do módulo
E1, é viável para uso em controlo da qualidade das rolhas de calibre 48 mm x 31 mm, permitindo
conceder aos produtores de vinhos espumantes a garantia de utilização de rolhas livres de
contaminação.
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6 Avaliação do trabalho realizado
6.1 Objetivos Realizados
O desenvolvimento do presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de um
equipamento de análise individual de TCA em rolhas de champanhe de dois discos, passando
pela otimização e manutenção das suas condições de operação. O leque diverso de ações
preventivas e corretivas possibilitou a análise contínua das rolhas, e os resultados obtidos,
quando comparados com métodos alternativos de análise, demonstraram que o módulo está
apto a garantir a segregação de rolhas com concentração de TCA não detetável.

6.2 Outros Trabalhos Realizados
Ao longo do período de estágio, foi partilhada a rotina de trabalho do departamento
NDtech® de rolhas naturais, onde o autor desta dissertação auxiliou na realização de tarefas
de apoio.

6.3 Limitações e Trabalho Futuro
O módulo experimental utilizado está dimensionado apenas para a análise
cromatográfica de rolhas de champanhe de dois discos de calibre 48 𝑥 31 mm, por força da
tipologia de vedação das câmaras de incubação em uso. Um novo tipo de vedantes, que permita
o correto acondicionamento de rolhas dos restantes calibres, encontra-se, ao momento da
entrega desta dissertação, em desenvolvimento pelo fabricante do equipamento de análise,
sendo necessária a realização dum estudo futuro que comprove a garantia da sua
estanquicidade.
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Anexo 1

Características dos componentes do

módulo E1
As características das válvulas, colunas cromatográficas e detetor utilizados no
transporte, separação e deteção dos componentes da amostra durante a análise GC-ECD do
módulo experimental encontram-se expostas a seguir:

Colunas:
•

Colunas analíticas: RESTEK MXT-1 com fase estacionária de dimetilpolisiloxano;

•

Colunas de purga: RESTEK MXT-5 com fase estacionária de difenil-dimetilpolisiloxano;

•

Pré-coluna: RESTEK MXT-5 com fase estacionária de difenil-dimetilpolisiloxano;

•

Linha do detetor: RESTEK Deactivated MXT.

Válvulas:
•

Válvula de diafragma: AFP® MDVG (pressão máxima: 500 psi, temperatura máxima: 180
°C);

•

Válvulas SS e STF: VICI® Trapping/Flow-through Flowpath Selector (pressão máxima: 200
psi, temperatura máxima: 200 °C);

•

Válvula SC: VICI® Common Outlet Flowpath Selector (pressão máxima: 200 psi,
temperatura máxima: 200 °C).
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Anexo 2

Resultados da análise SPME-GC-ECD/MS

às rolhas G2 e G3 previamente separadas por
sniffing
Nas Tabela A2.1 e Tabela A2.2, apresentam-se os valores da concentração de TCA
extraível resultantes da análise SPME-GC-ECD/MS às rolhas G2 e G3 que apresentaram desvios
sensoriais na análise prévia por sniffing.

Tabela A2.1 - Resultados da análise SPME-GC-ECD/MS às rolhas G2 separadas por desvios
sensoriais após análise por sniffing.
Número do

Concentração de TCA

Número do

Concentração de TCA

macerado

extraível (ng/L)

macerado

extraível (ng/L)

1

0,6

19

ND

2

ND

20

ND

3

ND

21

ND

4

ND

22

ND

5

ND

23

ND

6

ND

24

ND

7

ND

25

ND

8

ND

26

ND

9

ND

27

ND

10

ND

28

ND

11

ND

29

ND

12

ND

30

ND

13

ND

31

ND

14

ND

32

ND

15

ND

33

ND

16

ND

34

ND

17

ND

35

ND

18

ND

36

ND
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Tabela A2.2 - Resultados da análise SPME-GC-ECD/MS às rolhas G3 separadas por desvios
sensoriais após análise por sniffing.
Número do

Concentração de TCA

Número do

Concentração de TCA

macerado

extraível (ng/L)

macerado

extraível (ng/L)

1

ND

25

27,8

2

18,6

26

ND

3

9,00

27

ND

4

9,30

28

ND

5

ND

29

ND

6

ND

30

ND

7

ND

31

ND

8

ND

32

ND

9

ND

33

ND

10

ND

34

ND

11

ND

35

ND

12

ND

36

ND

13

3,20

37

ND

14

ND

38

ND

15

0,50

39

ND

16

ND

40

ND

17

ND

41

ND

18

ND

42

ND

19

ND

43

ND

20

ND

44

ND

21

ND

45

ND

22

ND

46

ND

23

ND

47

ND

24

ND
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Anexo 3

Análise GC-ECD/MS

Equipamento
As características dos equipamentos de análise GC-ECD/MS encontram-se apresentadas de
seguida:
•

Autosampler: CTC Analytics Combi-PAL;

•

Cromatógrafos GC-ECD: Varian CP-3800, Bruker 450-GC e Bruker 436-GC;

•

Cromatógrafos GC-MS: Shimadzu-QP2010 plus NCL;

•

Coluna cromatográfica apolar ZB-5 MS com fase estacionária de difenil-dimetil
polissiloxano (5 % - 95 %);

•

Temperatura do injetor: 270 ºC;

•

Gás de arraste: H2 de alta pureza;

•

Caudal de H2 de coluna: 1,0 a 1,6 mL/min;

•

Gás de limpeza (GC-ECD): N2 de alta pureza;

•

Caudal de N2 (GC-ECD): 25 mL/min.

Preparação da análise cromatográfica
Procedimento de preparação da solução-mãe de TCA:
1) Pesar 10 mg de TCA cristalizado e dissolver em 100 mL de solução etanólica a 96% (V/V)
(obtenção de Solução 1 de concentração 100 mg/L);
2) Pipetar 100 µL da Solução 1 e diluir em 100 mL de solução etanólica a 96% (V/V)
(obtenção de Solução 2 de concentração 100 µg/L);
3) Pipetar 10 mL da solução 2 e diluir em 100 mL de solução etanólica a 96% (V/V)
(obtenção de Solução 3 de concentração 10 µg/L);
4) Pipetar 10 mL da Solução 3 e diluir em 100 mL de solução etanólica a 96% (V/V)
(obtenção de Solução 4 de concentração 1µ/L);
5) Pipetar 10 mL da Solução 4 e diluir em 100 mL de solução etanólica a 96% (V/V)
(obtenção de Solução 5 de concentração 100 ng/L);
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A preparação e programação das retas de calibração do método cromatográfico para o seu
ajuste às diferentes gamas de concentração utilizadas são descritas pelas Tabela A3.1 e Tabela
A3.2:

Tabela A3.1 - Preparação da reta de calibração para gama baixa de concentração.
Volume

Volume

Volume

pipetado da

pipetado da

solução 4 (µL)

solução 5 (µL)

de 2,4,6-TCA

de 2,4,6-TCA

0,5

-

50

0,498

1,5

-

150

1,478

25

-

Concentração

Solução

teórica do

etanólica a

padrão (ng/L)

12% (mL)

2,5

pipetado da

Concentração

solução 3 (µL)

real padrão

de padrão

(ng/L)*

interno

2,494

10

100

3,5

35

-

3,488

4,5

45

-

4,480

5,5

55

-

5,470

*a programar no software do cromatógrafo.

Tabela A3.2 - Preparação da reta de calibração para gama alta de concentração.
Concentração

Solução etanólica

padrão (ng/L)

a 12% (mL)

Volume pipetado da

Volume pipetado da

solução 4 (µL) de

solução 3 (µL) de

2,4,6-TCA

padrão interno

Concentração real
padrão (ng/L)*

5,5

55

5,470

7,5

75

7,444

9,5

10

95

100

9,411

11,5

115

11,369

13,5

135

13,320

*a programar no software do cromatógrafo.
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