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Resumo 

 

O vinho com denominação de origem “Vinho Verde” é exclusivamente produzido na 

Região Demarcada dos Vinhos Verdes, no noroeste de Portugal. Dada a importância 

económica deste produto para esta região, a certificação da origem geográfica do Vinho 

Verde é um fator determinante para a preservação do seu valor comercial. Além disso, o 

interesse crescente dos consumidores quanto à qualidade deste vinho torna 

imprescindível a determinação da sua composição elementar numa perspetiva nutricional 

e toxicológica. 

Neste trabalho, procedeu-se a análise multielementar de amostras de Vinho Verde de 

cinco sub-regiões (Baião, Cávado, Monção e Melgaço, Basto e Lima). Esta foi realizada 

com recurso às técnicas de espectrofotometria de absorção atómica com atomização em 

chama – para a determinação dos elementos Na, Mg, K, Ca e Fe; e à espectrometria de 

massa com plasma de acoplamento indutivo – para os elementos Li, Be, B, Al, Mn, Co, Ni, 

Cu, Zn, As, Br, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Tl, Pb, Bi e U. 

O objectivo principal deste trabalho foi verificar se o perfil elementar permitia discriminar 

os vinhos em função da sua origem geográfica. Através da análise discriminante foi 

possível classificar fiavelmente os vinhos segundo a sub-região de origem, apresentando 

maior poder de discriminação os elementos Li, B, Co, Ni, Zn, Br, Rb, Cs, Ba, Ce, W e Tl. 

Numa perspectiva nutricional, foi avaliado o contributo que o consumo de Vinho Verde 

pode representar em termos do aporte diário de elementos essenciais. O Mo foi o único 

elemento para o qual a ingestão mostrou contribuir de forma significativa para o aporte 

diário (cerca de 28% da dose diária recomendada assumindo um consumo de 100 ml/dia). 

 Numa perspectiva de segurança, os níveis dos elementos tóxicos mais relevantes (ou seja, 

As, Cd, Pb) foram comparados com os limites estabelecidos pela autoridade competente. 

Mostrou-se que as amostras estudadas cumpriam perfeitamente os limites estabelecidos. 

Palavras-chave: Vinho Verde; análise multielementar; origem geográfica; valor 

nutricional; toxicidade.  
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Abstract 

 

Wine with the denomination of origin “Vinho Verde” is exclusively produced in the 

Demarcated Region of Vinhos Verdes, in the northwest of Portugal. Given the economic 

importance of this product for this region, the certification of the geographical origin of 

Vinho Verde is a determining factor for the preservation of its commercial value. 

Moreover, the growing interest of consumers in the quality of this wine makes essential 

the determination of its elemental composition both from a nutritional and toxicological 

point of view.  

In this work, a multielemental analysis of Vinho Verde samples from five sub-regions 

(Baião, Cávado, Monção e Melgaço, Basto e Lima)was carried out. This analysis performed 

using flame atomization atomic absorption spectrophotometry – for Na, Mg, K, Ca and Fe; 

and inductively coupled plasma mass spectrometry – for Li, Be, B, Al, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, 

As, Br, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, 

Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Tl, Pb, Bi e U. 

The main objective was to verify if the elemental profile of wine allowed its discrimination 

according to its geographical origin. Through the use of discriminant analysis, it was 

possible to reliably classify the wines according to their sub-region of origin, being the 

elements Li, B, Co, Ni, Zn, Br, Rb, Cs, Ba, Ce, W and Tl those with higher disciminant 

power. 

From a nutritional point of view, the contribution that Vinho Verde consumption can 

represent in terms of the daily intake of essential elements was evaluated.  Mo was the 

only element for which Vinho Verde consumption showed a significant contribution to the 

daily intake (about 28% of the recommended daily intake, assuming 100 ml/day 

consumption). 

From a safety perspective, the levels of the most relevant toxic elements (i.e., As, Cd, Pb) 

were compared with the limits set by the competent authority. The samples studied were 

in perfect compliance with established limits.  

Keywords: Vinho Verde; multi-elemental analysis; geographical origin; nutritional 

value; toxicity. 
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1.1. Vinho Verde 

1.1.1. Considerações gerais  

 O vinho é “o produto obtido exclusivamente por fermentação alcoólica, total ou parcial, de 

uvas frescas, esmagadas ou não, ou de mostos1 de uvas”. O seu título alcoométrico 

volúmico adquirido2 deve ser igual ou superior a 9% e o título alcoométrico volúmico 

total3 não superior a 15% [2]. No caso dos vinhos brancos, tintos e rosados com direito a 

denominação de origem (DO) “Vinho Verde”, estes devem apresentar um título 

alcoométrico volúmico total igual ou superior a 8,5% e máximo igual ou inferior a 14%. O 

título alcoométrico volúmico adquirido mínimo de 8% e máximo de 11,5% pode ser 

excedido no caso dos vinhos com indicação de uma única casta4, com indicação de sub-

região, ou que usufruam dos designativos de qualidade «Escolha» ou «Grande Escolha», 

«Superior», «Colheita Selecionada», «Reserva», «Garrafeira», «Reserva Especial» e 

«Grande Reserva» [4].  

O vinho é um produto alimentar muito consumido pelo que, em muitos países, como é o 

caso de Portugal, a sua produção assume uma grande relevância para a sustentabilidade 

económica e social. Segundo dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho 

(OIV5), a área mundial de vinhas parece ter estabilizado, totalizando 7,6 milhões de 

hectares em abril de 2017, sendo que apenas 5 países (Espanha, China, França, Itália e 

Turquia) representavam só por si 50% do total da área de vinha no mundo (figura 1) [6].  

                                                        

 

1 Líquido resultante da prensagem das uvas. Após a fermentação o mosto transforma-se em vinho [1]. 

2 Número de volumes de álcool puro à temperatura de 20°C contidos em 100 volumes do produto considerado 
a essa temperatura [2].  

3 Soma dos títulos alcoométricos volúmicos adquirido e potencial, sendo que o potencial é o número de 
volumes de álcool puro à temperatura de 20°C suscetíveis de serem produzidos por fermentação total dos 
açúcares contidos em 100 volumes do produto considerado a essa temperatura [2].  

4 Nome usado para designar as videiras que apresentam um conjunto de características comuns; Uma mesma 
casta em solos e climas diferentes origina vinhos diferenciados, sendo que alguns componentes aromáticos 
próprios da casta se mantêm [3]. 

5 Da terminologia francesa: “Organisation Internationale de la Vigne et du Vin”. É um organismo 
intergovernamental de reconhecida competência técnica e científica, assumindo-se como uma entidade de 
referência no panorama vitivinícola mundial [5].   
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Figura 1 – Área global de vinha, em Abril de 2017. Adaptado de [6]. 

A produção mundial de vinho (excluindo sumos e mostos) foi de 250 milhões de 

hectolitros (mhl) em 20176. Este foi um ano de produção historicamente baixo, com uma 

diminuição de 8,6% em relação ao ano anterior. A diminuição da produção de vinho foi 

ainda mais expressiva na União Europeia (UE), menos 14,6% no ano de 2017, 

relativamente ao ano de 2016 (figura 2) [6].  

 

                                                        

 

6 A produção de vinhos em 2017 é avaliada por uma estimativa média entre 246,5 e 253,0 mhl, ou seja, 249,8 
mhl. 
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Figura 2 – Produção mundial de vinho (incluindo vinho espumante e outros vinhos especiais e 

excluindo sumos e mostos) entre os anos 2000 e 2017. Adaptado de [6] 

No que diz respeito ao consumo mundial de vinho, no ano de 20177 foi de 243 mhl. Após 

um clara tendência para um aumento desde o início do século XXI, o consumo estabilizou 

após a crise económica de 2008, parecendo querer retomar uma tendência de crescimento 

nos últimos 3 anos (figura 3). 

 

Figura 3 – Consumo mundial de vinho entre os anos 2000 e 2017. Adaptado de [6]. 

Também no ano de 2017, o mercado global (considerado aqui como o total das 

exportações de todos os países) teve uma evolução muito positiva, tanto em volume (108 

mhl, +3,4% em relação a 2016) como em valor (30 mil milhões de euros, +4,8% em 

relação a 2016) (figura 4) [6]. A UE representou 74,7% das exportações em termos globais 

[7].  

                                                        

 

7 Estima-se que o consumo mundial de vinho em 2017 esteja entre 240,2 mhl e 246,4 mhl, o que corresponde a 
uma estimativa média de 243,3 mhl. 
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Figura 4 – Evolução do comércio de vinho em volume (mhl) e em valor (mil milhões de euros) 

entre os anos 2000 e 2017. Adaptado de [6]. 

A UE é o maior produtor de vinho a nível mundial (56%). Entre 2013 e 2017, a UE teve 

uma produção média anual de 168 mhl. Em 2017, a UE foi também o maior consumidor 

de vinho, com 54% do consumo global, e possuía 44,3% do total da área vitícola mundial 

[7].  

Portugal, em 2017, e no contexto europeu, ocupou o 5.º lugar na lista de países com maior 

produção de vinho, a 10.ª posição no que respeita à área de vinha e a 9.ª posição em 

termos de volume de exportação [6].   

O território português está dividido em catorze regiões vitivinícolas: Vinho Verde, Trás-os-

Montes, Porto e Douro, Távora-Varosa, Dão, Bairrada, Beira Interior, Lisboa, Tejo, 

Península de Setúbal, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores (figura 5). Na campanha de 

2017/188, relativamente à produção de vinho, a região de Porto e Douro ocupou o 

primeiro lugar, seguindo-se Lisboa. A região do Vinho Verde ocupou o 3.º lugar (figura 6) 

[8].  

                                                        

 

8 Dados contabilizados até 09/03/2018. 
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Figura 5 – Regiões vitivinícolas de Portugal.  

 

Figura 6 – Produção de vinho por regiões vitivinícolas na campanha 2017/18. Adaptado de [8].  
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A Região Demarcada dos Vinhos Verdes (RDVV) situa-se no noroeste de Portugal, 

coincidindo com a região não vitícola designada por Entre Douro e Minho [9]. Tem como 

limites, a norte o rio Minho, que estabelece parte da fronteira com Espanha, a sul o rio 

Douro e as serras da Freita, Arada e Montemuro, a este as serras da Peneda, Gerês, 

Cabreira e Marão e a oeste o Oceano Atlântico. Em termos de área geográfica é a maior 

região demarcada9 portuguesa e uma das maiores da Europa [11].  

O Decreto-Lei n.º 263/99, de 14 de Julho, aprovou os Estatutos da RDVV, atualizando 

diversas disposições relativas à produção e ao comércio do vinho com a DO “Vinho Verde” 

[12]. A RDVV divide-se em 9 sub-regiões distintas – Amarante, Ave, Baião, Basto, Cávado, 

Lima, Monção e Melgaço, Paiva e Sousa – e cada sub-região engloba os concelhos 

indicados na tabela 1 [4]. O mapa dos referidos concelhos pode ser observado na figura 7. 

Tabela 1 – Concelhos de cada sub-região da Região Demarcada dos Vinhos Verdes [4, 12].  

Sub-região Concelhos 

Amarante Amarante e Marco de Canaveses 

Ave 
Vila Nova de Famalicão, Fafe, Guimarães, Santo Tirso, Trofa, Póvoa de Lanhoso, 

Vieira do Minho, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e o concelho de Vizela, com 
excepção das freguesias de Vizela (Santo Adrião) e Barrosas (Santa Eulália) 

Baião 
Baião, Resende (excepto a freguesia de Barrô) e Cinfães (excepto as freguesias de 

Travanca e Souselo) 

Basto Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Mondim de Basto e Ribeira de Pena 

Cávado Esposende, Barcelos, Braga, Vila Verde, Amares e Terras de Bouro 

Lima Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez 

Monção e 
Melgaço 

Monção e Melgaço 

Paiva Castelo de Paiva, e, no concelho de Cinfães, as freguesias de Travanca e Souselo. 

Sousa 
Paços de Ferreira, Paredes, Lousada, Felgueiras, Penafiel e, no concelho de Vizela, 

as freguesias de Vizela (Santo Adrião) e Barrosas (Santa Eulália) 

 

                                                        

 

9 Por região demarcada entende-se uma área ou conjunto de áreas vitícolas que traduzem vinhos com 
caraterísticas qualitativas particulares cujo nome é utilizado na designação dos próprios vinhos como DO [10].   
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Figura 7 – Sub-regiões da Região Demarcada dos Vinhos Verdes. 

A RDVV ocupa uma área de cerca de 7.000 km2, correspondendo a 7,6 % do território 

nacional [11]. Segundo dados do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV10), em 31 de Julho de 

2017 a RDVV correspondia a cerca de 11% da área de vinha em Portugal [8]. No ano de 

2017, a RDVV possuía cerca de 159 km2 de vinha, sendo que o concelho com maior área 

vitícola era Amarante com 13,12 km2, seguindo-se Monção com 11,76 km2 e Felgueiras com 

10,71 km2. 

 

                                                        

 

10 Organismo oficial que coordena e controla a organização institucional do setor vitivinícola, acompanha a 
política comunitária e prepara as regras para a sua aplicação, audita o sistema de certificação de qualidade, 
participa na coordenação e supervisão da promoção dos produtos vitivinícolas, é a instância de contato junto 
da UE [13, 14].   
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Na RDVV, entre as campanhas de 1999/00 e 2017/1811, foram produzidos anualmente, em 

média, 75 milhões de litros de vinho. Sendo que, a produção de Vinho Verde branco 

correspondeu, em média, a cerca de 70% do total de Vinho Verde produzido na região. Por 

exemplo, na campanha de 2017/18 foram produzidos cerca de 70 milhões litros de Vinho 

Verde, 80% dos quais correspondeu a vinho branco (figura 8). O concelho de Felgueiras 

foi o maior produtor, com praticamente 14 milhões de litros, seguindo-se Penafiel com 

cerca de 13 milhões de litros e Amarante com 8 milhões de litros. Estes três concelhos 

representaram por si só, e em conjunto, cerca de 38% da produção total [15].   

 

Figura 8 – Produção de Vinho Verde, branco e tinto, entre as campanhas de 1999/00 e 2017/18. 

Adaptado de [15]. 

Portugal consome cerca de 50% do Vinho Verde comercializado, sendo que o restante é 

distribuído por mais de 100 países. Em termos de exportação, o Vinho Verde apresentou 

uma tendência de crescimento entre 2000 e 201712, tendo atingido cerca de 26 milhões de 

litros nesse ano (figura 9). Os principais destinos foram a Alemanha (5,9 milhões de 

litros), seguindo-se os EUA (5,1 milhões de litros), França (2,8 milhões de litros), Brasil 

(2,1 milhões de litros) e Canadá (1,3 milhões de litros) [15].  

 

                                                        

 

11 Dados contabilizados até 16/12/2017.  

12 Os dados de 2017 são provisórios.  
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Figura 9 – Evolução da exportação de Vinho Verde entre 2000 e 2017. Adaptado de [15]. 

1.1.2. Definição legal e certificação  

Em Portugal, um produto vitivinícola pode beneficiar de uma DO quando é produzido com 

uvas provenientes dessa região, a viticultura e vinificação são realizadas nessa área ou 

região geográfica delimitada, e a sua qualidade ou características se devem, essencial ou 

exclusivamente, ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos da região 

[16].  

Pela Portaria nº 297/2008, de 17 de Abril [17] foi designada a Comissão de Viticultura da 

Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) como entidade responsável pelo controlo da produção 

e comércio e pela certificação dos produtos vitivinícolas com direito à DO “Vinho Verde”, 

nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-lei n.º 212/2004, de 23 de Agosto [16]. 

Segundo a CVRVV [11], a certificação da DO “Vinho Verde” implica a verificação do 

cumprimento de requisitos definidos na Organização Comum do Mercado Vitivinícola 

(regulamentação comunitária) e na legislação nacional, bem como na regulamentação da 

própria Região, nomeadamente:  

  Área geográfica de produção;  

  Tipo de solo das vinhas;  

  Castas aptas à produção;  

  Práticas culturais e formas de condução (as tradicionais e recomendadas pela 

CVRVV);  

  Cadastro e caracterização das vinhas;  

  Rendimento por hectare;  

  Métodos e práticas de vinificação;  
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  Práticas enológicas; 

  Título alcoométrico volúmico natural mínimo;  

  Características físico-químicas e organoléticas; 

  Instalações de vinificação, destilação, armazenagem e pré-embalagem;  

  Inscrição de acordo com as normas gerais do IVV e com os procedimentos internos 

da CVRVV; 

  Circulação e comercialização; 

  Rotulagem a utilizar nos recipientes.  

1.1.3. A região de produção 

Clima  

O clima da região de produção do Vinho Verde apresenta temperaturas amenas e 

pluviosidade elevada e é influenciado pelas brisas marítimas do Oceano Atlântico, pelas 

características orográficas e pela organização da rede fluvial. A pluviosidade é o aspeto 

mais marcante, caracterizando-se por totais anuais bastante elevados, com uma 

distribuição irregular ao longo do ano, concentrada no Inverno e na Primavera. Por sua 

vez, a temperatura evolui de maneira contrária, ou seja, as temperaturas mais altas 

coincidem com as precipitações mais baixas e as temperaturas mais baixas com as 

precipitações mais altas. Relativamente à temperatura média anual e à média das 

temperaturas máximas e mínimas, pode dizer-se que são relativamente moderadas 

(temperatura média anual: 14,8 °C), o que se traduz num clima ameno [11, 18]. A tabela 2 

apresenta informação adicional sobre o clima de cada sub-região da RDVV [11].  

Tabela 2 – Clima das sub-regiões da Região Demarcada dos Vinhos Verdes [11].    

Sub-região Clima 

Amarante Amplitudes térmicas superiores à média da região e o Verão mais quente. 

Ave Baixas amplitudes térmicas e índices médios de precipitação 

Baião 
Clima menos temperado, com Invernos mais frios e menos chuvosos, e meses 

de Verão mais quentes e secos. 

Basto Clima mais agreste, Inverno frio e muito chuvoso e Verão quente e seco. 

Cávado 
Clima ameno, sem grandes amplitudes térmicas e com uma pluviosidade 

média anual intermédia. 

Lima Amplitudes térmicas intermédias, mas com valores mais altos de precipitação. 

Monção e 
Melgaço 

Invernos frios com precipitação intermédia e Verões bastante quentes e secos. 

Paiva Amplitudes térmicas e temperaturas altas. 

Sousa 
Amplitudes térmicas baixas. Níveis de pluviosidade abaixo da média da 

região. 
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Relevo 

A região apresenta uma topografia bastante irregular, sendo recortada por uma densa rede 

de vales associada à rede fluvial, aspeto que se acentua do litoral para o interior. Os 

principais rios que atravessam a região são, de norte para sul, os rios Minho, Lima, 

Cávado, Ave, Sousa, Tâmega e Douro [18].  

Geologia e Solos 

Do ponto de vista geológico, a RDVV apresenta grande uniformidade. Os solos assentam 

fundamentalmente em formações graníticas. Caracteriza-se, genericamente, por ser de 

baixa profundidade, com texturas essencialmente arenosas a franco-arenosas (ligeiras), 

acidez naturalmente elevada e baixo teor de fósforo. Consequentemente, os níveis de 

fertilidade são naturalmente baixos. No entanto, dada a natureza dos sistemas agrários 

praticados desde tempos remotos na região, os solos apresentam atualmente uma 

fertilidade aceitável. Ainda assim, a produção de Vinho Verde requer a escolha de solos 

que disponham de maior aptidão vitícola, como sejam os solos medianamente profundos e 

com boa drenagem interna [11, 18].  

Castas 

Há muitas castas que são consideradas autóctones, devido à sua antiguidade na RDVV e 

por terem surgido apenas no noroeste ibérico. Este é um dos fatores que mais contribuiu 

para a especificidade do Vinho Verde e em particular para a distinção das sub-regiões 

(tabela 3) [11]. Se o vinho produzido pretender obter a designação da respetiva sub-região, 

em complemento da DO “Vinho Verde”, terá de ser exclusivamente obtido a partir de uvas 

das castas recomendadas para essa sub-região e vinificadas nessa área [4]. A divisão e 

caraterização das sub-regiões assenta também em questões de ordem cultural, 

microclimas, encepamentos e modos de condução das vinhas [11].  
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Tabela 3 – Distribuição das principais castas pelas sub-regiões da Região Demarcada do Vinho 

Verde [4].    

Sub-região Castas brancas Castas tintas 

Amarante Arinto, Avesso, Azal, Trajadura Amaral, Borraçal, Espadeiro, Vinhão 

Ave Arinto, Loureiro, Trajadura 
Amaral, Borraçal, Espadeiro, Padeiro, 

Vinhão 

Baião Arinto, Avesso, Azal Alvarelhão, Amaral, Borraçal, Vinhão 

Basto Arinto, Azal, Batoca, Trajadura 
Amaral, Borraçal, Espadeiro, Padeiro, 

Rabo de Anho, Vinhão 

Cávado Arinto, Loureiro, Trajadura 
Amaral, Borraçal, Espadeiro, Padeiro, 

Vinhão 

Lima Arinto, Loureiro, Trajadura Borraçal, Espadeiro, Vinhão 

Monção e 
Melgaço 

Alvarinho, Loureiro, Trajadura Alvarelhão, Borraçal, Pedral, Vinhão 

Paiva Arinto, Avesso, Loureiro, Trajadura Amaral, Borraçal, Vinhão 

Sousa 
Arinto, Avesso, Azal, Loureiro, 

Trajadura 
Amaral, Borraçal, Espadeiro, Vinhão 

 

A legislação atual define as castas aptas à produção de vinhos e produtos vitivinícolas com 

direito à DO “Vinho Verde” [4]. Estas castas podem ser divididas em castas brancas 

(Alvarinho, Arinto, Avesso, Azal, Batoca, Cainho, Cascal, Diagalves, Esganinho, Esganoso, 

Fernão-Pires, Folgasão, Gouveio, Lameiro, Loureiro, Malvasia-Fina, Malvasia-Rei, 

Pintosa, São Mamede, Semillon, Sercial, Tália, Trajadura) e tintas (Alicante-Bouschet, 

Alvarelhão, Amaral, Baga, Borraçal, Doçal, Doce, Espadeiro, Espadeiro-Norte, Grand-

Noir, Labrusco, Mourisco, Padeiro, Pedral, Pical, Rabo-de-Anho, Sezão, Touriga-Nacional, 

Trincadeira, Verdelho-Tinto, Verdial-Tinto e Vinhão). Informação mais detalhada sobre as 

principais castas brancas e tintas presentes nas sub-regiões da área de produção da DO 

“Vinho Verde” são apresentadas no Anexo I e II, respetivamente.  

Adubações  

É essencial a criação de uma reserva apropriada de nutrientes em profundidade antes da 

plantação das videiras, uma vez que a vinha é uma cultura perene13. A quantidade de 

nutrientes a aplicar é função da fertilidade do solo. As adubações são indispensáveis para 

a correção orgânica e do pH do solo. Servem também para suprir as necessidades de 

nutrientes essenciais para a videira, principalmente fósforo e potássio [18]. Nos solos da 

RDVV a correção orgânica é feita através da adição de estrume e outros produtos 

                                                        

 

13 Cultura que após ser plantada e concluir um ciclo produtivo, não há necessidade de se replantar [18].   
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orgânicos alternativos (por exemplo, guano14), pois os solos com maior aptidão para a 

cultura da vinha não são naturalmente ricos em matéria orgânica. Por outro lado, dado 

que os solos da RDVV são por natureza ácidos, é necessário fazer também a correção do 

pH para valores entre 5,6 e 6,5, o que é feito através da aplicação de “calcário composto” 

(com magnésio, de preferência). A adubação fosfopotássica é também essencial. Estes dois 

elementos devem ser introduzidos em profundidade e em quantidade tal que garanta uma 

reserva ideal [18]. 

Vinificação  

As castas apresentam diferentes alturas de maturação, sendo umas mais precoces que 

outras. Entre as castas autorizadas a produzir Vinho Verde, a Alvarinho e a Trajadura, 

depois da Fernão Pires, são as castas brancas mais precoces. Entre as tintas destacam-se a 

Vinhão, Padeiro e Alvarelhão, como mais precoces, contrariamente à Espadeiro, que é 

uma das castas de maturação mais tardia [18].  

Relativamente à vinificação, é permitida a elaboração de Vinho Verde branco com uvas 

brancas, de Vinho Verde rosado com uvas tintas e de Vinho Verde tinto com uvas tintas ou 

tintas e brancas, desde que estas últimas não ultrapassem 15% do total – devendo, neste 

caso, o vinho em causa ostentar o designativo «palhete» ou «palheto» [4]. 

Os Vinhos Verdes brancos sofrem um processo de vinificação designado “bica aberta”. A 

expressão “bica aberta” está associada ao processo tradicional de vinificação em que o 

mosto extraído por pisa e/ou prensagem é deixado correr livremente pela bica do lagar 

[19]. Os Vinhos Verdes brancos são deste modo obtidos por fermentação alcoólica do 

mosto a temperatura baixa (inferior a 20°C) e controlada, sem a presença dos outros 

elementos que compõem o cacho, nomeadamente as películas e o engaço15, sendo porém o 

desengace facultativo [9, 18].  

Quando as uvas chegam à adega, deve proceder-se de imediato ao seu esmagamento. Este 

mosto obtido por prensagem das uvas, depois de decantar, ou seja, depois de terem 

sedimentado as substâncias sólidas mais densas, é transfegado para novo recipiente, onde 

vai fermentar (figura 10). Os Vinhos Verdes rosados possuem um processo de vinificação 

semelhante ao dos vinhos brancos [11].  

                                                        

 

14 Substrato resultante da acumulação maciça de excrementos de morcegos, aves marinhas e focas em 
ambientes áridos ou de baixa humidade [18]. 
15 Parte verde e lenhosa do cacho que serve de suporte aos bagos da uva [3]. 
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Figura 10 – Vinificação do Vinho Verde branco. Adaptado de [18]. 

Os Vinhos Verdes tintos sofrem um processo de vinificação bastante diferente (figura 11). 

Este é um vinho de maceração, designado “curtimenta”, onde se impõe que a fermentação 

alcoólica dos mostos ocorra na presença das partes sólidas das uvas (películas, grainhas e 

eventualmente os engaços) [9, 18]. Nestas condições, os vinhos de curtimenta apresentam 

características específicas de cor, aroma e sabor que os vinhos vinificados de outra forma 

não possuem, pois durante o processo são extraídos para o mosto diversos compostos, 

nomeadamente compostos fenólicos, responsáveis pela cor e estrutura geral destes vinhos 

[20]. Estes vinhos ficam, portanto, com uma estrutura melhorada, uma maior intensidade 

de cor, um índice de compostos fenólicos mais elevado e uma componente aromática mais 

intensa, criando-se, deste modo, melhores condições de conservação e melhorando a 

qualidade final do vinho. Atualmente, muitas adegas produtoras de Vinho Verde 

procedem ao desengace, pois, de todas as partes sólidas, os engaços são as menos 

desejáveis, pelo seu elevado teor em taninos [11]. Os taninos presentes nos engaços 

transmitem uma maior sensação de adstringência/amargor ao vinho que os taninos das 

películas e grainhas [21]. 
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Figura 11 – Vinificação do Vinho Verde tinto. Adaptado de [18]. 

1.2. Composição elementar do vinho  

1.2.1. Elementos  

O vinho é uma mistura complexa, contendo uma enorme variedade de compostos 

orgânicos e inorgânicos numa solução etanólica aquosa [22]. A tabela 4 resume os 

principais constituintes do vinho e os seus teores típicos.  

Tabela 4 – Principais constituintes do vinho. Adaptado de [23]. 

 Constituinte Concentração 

Orgânicos 
voláteis 

 Etanol 8-19% (v/v) 

Orgânicos  
não-voláteis 

Açucares Glucose, frutose, galactose, manose 1-200 g/L 

 
Álcoois  

não-voláteis 
Glicerol 1-10 g/L 

 
Ácidos/sais 
orgânicos 

Tartárico, málico, cítrico, acético 1-8 g/L 

 
Outras 

substâncias 
Aminoácidos, compostos fenólicos, 

etc. 
<1 g/L 

Elementos Macro Na, Mg, K, Ca >10 mg/L 

 Vestigiais B, Al, Mn, Fe, Cu, Zn, Sr, Rb 10 µg/L-10 mg/L 

 Ultravestigiais 
Li, Sc, Ti, V, Cr, Co, Ni, As, Se, Mo, 
Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hg, Ti, Pb, etc. 

<10 µg/L 

 

Em termos de composição elementar, os vários elementos presentes no vinho distinguem-

se habitualmente em três grupos de acordo com a sua concentração: macroelementos – 

como Na, K, Mg e Ca, presentes em concentrações > 10 mg/L; elementos vestigiais – como 
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Fe, Cu, Zn, Mn ou Rb, presentes em concentrações entre os 10 µg/L e os 10 mg/L; 

elementos ultravestigiais – como Cr, Se, Co ou Ni, tipicamente presentes em 

concentrações <10 µg/L (tabela 4) [23, 24]. A presença de macroelementos está 

relacionada com processos fisiológicos da videira e da uva [23]. Geralmente, o K é o 

elemento presente em maior quantidade no vinho seguido do Ca e Mg, cujas 

concentrações são muito semelhantes [25]. A concentração dos vários elementos no vinho 

pode ser bastante variável, contudo, em regra, o teor de macroelementos é relativamente 

mais constante entre vinhos diferentes que o dos elementos vestigiais ou ultravestigiais 

[26].  

1.2.2. Fontes de elementos no vinho  

O teor de elementos no vinho é influenciado por vários fatores, sendo que a sua presença 

tem uma origem que se pode dividir em dois grandes grupos: origem endógena e origem 

exógena (figura 12) [24].  

 

Figura 12 – Fontes de elementos no vinho: endógenas (parte interior do triângulo) e exógenas 

(parte exterior do triângulo). Adaptado de [24]. 

A maior parte do teor total de elementos (composição mineral) do vinho é de origem 

endógena e reflete o tipo de solo, a casta das uvas e as condições climáticas. A componente 

de origem endógena não se altera consideravelmente durante o processo de vinificação 

[27, 28]. Por sua vez, a componente de origem exógena está associada a uma 

contaminação externa da uva e do mosto durante as diferentes etapas do processo de 

elaboração do vinho, podendo variar consideravelmente. Durante o crescimento das uvas, 
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a contaminação pode ser dividida em: contaminação pela poluição ambiental, 

contaminação geogénica (com origem no solo) e contaminação resultante do processo de 

vinificação [24]. Assim, por exemplo, os vinhos provenientes de vinhas localizadas 

próximo do mar possuem um teor de Na mais elevado, em comparação com vinhos de 

outras regiões [25, 29, 30]. Igualmente, emissões para a atmosfera, como os gases de 

escape dos veículos automóveis, parecem afetar a qualidade dos vinhos. Por isso, vinhos 

provenientes de vinhas localizadas perto de vias de intenso tráfego rodoviário ou próximas 

de zonas industriais podem apresentar níveis aumentados de Cd e Pb [31, 32]. 

Relativamente à contaminação do solo, o uso frequente de pesticidas nas práticas agrícolas 

é uma das principais causas. O uso de pesticidas e fertilizantes, que podem conter na sua 

composição elementos como As, Cd e Pb, levam a um aumento do teor destes elementos 

no solo e consequentemente na uva e no vinho [27, 31-33]. No caso da contaminação 

durante o processo de vinificação, esta pode ocorrer em diferentes etapas, desde a colheita 

das uvas até ao engarrafamento e armazenamento do vinho. Esta contaminação está 

associada essencialmente a duas fontes:  

i) o contato prolongado do vinho com materiais que constituem as peças das máquinas de 

manuseamento do vinho e as pipas, cascos e barris usados para a vinificação e 

armazenamento do vinho [27, 32]. Assim, por exemplo, num estudo conduzido por 

Huguet e Mario [34], a concentração de Zn no vinho diminuiu quando o seu 

armazenamento e envelhecimento foi feito em recipientes de madeira. Pelo contrário, 

quando estes processos enológicos ocorrem em recipientes metálicos, geralmente os níveis 

de Zn aumentam. Outro exemplo é o Fe, cuja concentração pode aumentar durante os 

processos de vinificação, devido ao contacto do vinho com aço inoxidável; 

ii) a adição de substâncias em diferentes fases do fabrico do vinho [24]. Por exemplo, o 

uso de agente de aglutinação bentonite16 contribui significativamente para o aumento da 

concentração final de Pb [35]; o uso de CaCO3, para a desacidificação do mosto e do vinho, 

ou de CaSO4, para aumentar a acidez dos sumos de uva, podem aumentar a concentração 

de Ca [32, 33]; e a pulverização da vinha com o fungicida, CuSO4, pode constituir a 

principal fonte de contaminação do vinho com Cu [22, 36].  

                                                        

 

16 Utilizado para adsorver proteínas do vinho, para evitar a precipitação de sais tartáricos em vinhos 
engarrafados e para remover os sólidos em suspensão após a fermentação, de modo a reduzir a turvação dos 
vinhos.  
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1.2.3. Objetivos da determinação da composição elementar  

A análise da composição elementar do vinho tem uma enorme importância tanto do ponto 

de vista nutricional como da segurança/toxicidade do mesmo [22]. Além disso, permite a 

discriminação dos vinhos de diferentes regiões. Este grande interesse da análise elementar 

do vinho está bem refletido na extensa literatura publicada [23]. A figura 13 resume os 

principais objetivos desta análise.  

 

Figura 13 – Objetivos da análise elementar do vinho.  

1.2.3.1. Valor nutricional  

Os elementos químicos podem ter um efeito nutricional (essencial) ou tóxico sobre o 

organismo humano [24]. A distinção entre elementos essenciais e tóxicos é complexa uma 

vez que todos os elementos se tornam tóxicos quando presentes no organismo acima de 

determinados limites. Habitualmente designam-se por elementos tóxicos aqueles que não 

têm nenhuma função conhecida no organismo e se caracterizam por serem muito 

prejudiciais, mesmo em concentrações extremamente baixas [37]. Por sua vez, os 

elementos essenciais estão presentes em praticamente todos os fluidos e células do corpo 

humano, tendo um papel fundamental na manutenção da sua homeostasia. Uma vez que 

não podem ser sintetizados pelo organismo, têm de ser obtidos através da alimentação. 

Não existindo um absoluto consenso sobre os elementos que são de facto essenciais para o 

Homem, reportando-nos à legislação sobre suplementos alimentares, os elementos com 

uma essencialidade bem reconhecida são: K, Ca, P, Mg, Fe, Zn, Mn,Cu, I, Se, Mo e Cr. A 
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sua deficiência tem notórias repercussões na saúde [38]. As necessidades de aporte diário 

(doses diárias recomendadas – DDR) variam desde 2000 mg/dia para o K até 40 µg/dia 

para o Cr (tabela 5). Para o B e o Si, os elementos mais recentemente incluídos na lista de 

minerais que podem ser incorporados nos suplementos alimentares, ainda não existe uma 

DDR estabelecida. 

Tabela 5 – Dose diária recomendada (DDR) de elementos essenciais [39].  

Elemento DDR 

K 2 000 mg 

Ca 800 mg 

P 700 mg 

Mg  375 mg 

Fe 14 mg 

Zn  10 mg 

Mn  2 mg 

Cu  1 mg 

I  150 μg 

Se  55 μg 

Mo  50 μg 

Cr 40 μg 

 

Atendendo aos seus teores típicos, o consumo diário de vinho em quantidades moderadas 

pode contribui significativamente para o aporte de elementos essenciais como Ca, K, Cr, 

Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Se e Zn [23]. No entanto, como acontece com os demais alimentos, o 

valor nutricional do vinho está dependente da biodisponibilidade dos elementos, a qual, 

por sua vez, está relacionada com as formas químicas em que os mesmos se encontram 

presentes [24]. Embora no vinho os elementos possam estar extensamente complexados 

com compostos fenólicos, o baixo pH gástrico coloca-os na forma de iões livres, 

prontamente disponíveis para absorção. Consequentemente, a presença de elevadas 

concentrações de elementos essenciais no vinho pode resultar em efeitos tóxicos. É o caso 

do Cu, que pode induzir problemas gastrointestinais (náuseas, vómitos, diarreia e dor 

abdominal), quando ingerido em quantidades elevadas através do consumo de vinho [40]. 

1.2.3.2. Segurança/toxicidade 

A presença de determinados elementos no vinho pode afetar a saúde humana. Mesmo o 

consumo moderado de vinho com níveis aumentados de alguns elementos pode 

representar um risco. Os metais tóxicos, como Al, As, Cd, Hg e Pb não têm um valor 
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nutricional ou papel fisiológico conhecido no organismo humano. Devido aos seus 

potenciais efeitos tóxicos, a sua concentração no vinho deve ser mantida o menor possível 

[40]. Os únicos elementos para os quais estão estabelecidos limites máximos no vinho são 

o Pb, o Cd e o As.  

Segundo o Regulamento (CE) n.º 1881/2006, de 19 de dezembro, o teor máximo17 de Pb 

no vinho é de 0,20 (mg/kg de peso fresco) [41], já o limite máximo imposto pela OIV é 

0,15 mg/L. Contudo o que se observa atualmente no vinho são teores inferiores a 0,1 mg/L 

[42]. Segundo a Agência Internacional de Pesquisa sobre Cancro (IARC18), o Pb é 

“provavelmente carcinogénico para os seres humanos”19 [43]. O Pb é particularmente 

tóxico para o sistema nervoso [44]. A intoxicação crónica por Pb é a mais comum, 

podendo originar distúrbios gastrointestinais, neuromusculares e sobre o Sistema Nervoso 

Central, além de alterar a pressão arterial e afetar negativamente o fígado, o sistema renal 

e a síntese da hemoglobina [45]. Observou-se que mesmo a exposição a níveis baixos de 

Pb prejudica o metabolismo ósseo e a produção de esperma, e está também associado à 

hipertensão, doença cardiovascular, disfunção renal e osteoporose [40].  

O limite máximo de Cd no vinho imposto pela OIV é de 0,01 mg/L [46], sendo que os 

dados publicados nos últimos anos revelam que o seu teor em vinhos é quase sempre 

inferior a 5 μg/L. Este é um dos elementos contaminantes do vinho mais investigados. 

Apresenta-se naturalmente sob a forma de sulfureto e associado a minérios de Zn, sendo 

absorvido pelas raízes da videira [42]. O Cd está classificado como “carcinogénico para os 

humanos”, segundo a classificação da IARC. A exposição ao Cd causa cancro do pulmão, 

sendo que também foram observadas associações positivas entre a exposição a este 

elemento e cancro do rim e da próstata [47]. O Cd pode causar lesão óssea, quer através de 

um efeito direto no tecido ósseo quer indiretamente como resultado da disfunção renal 

[48]. Afeta também o sistema cardiovascular, imunológico e reprodutivo [49]. Para as 

populações não fumadora e não ocupacionalmente expostas, os alimentos são a principal 

fonte de exposição ao Cd [40].  

                                                        

 

17 O teor máximo aplica-se aos produtos provenientes das colheitas de frutos a partir de 2001.  

18 Da terminologia inglesa: “International Agency for Research on Cancer”.  

19 A IARC considera 5 grupos: Grupo 1 – Carcinogénico para os humanos; Grupo 2A – Provavelmente 
carcinogénico para os humanos; Grupo 2B – Possivelmente carcinogénico para humanos; Grupo 3 – Não 
classificável quanto à sua carcinogenicidade para os humanos; Grupo 4 – Provavelmente não carcinogénico 
para os humanos. 
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O limite máximo de As no vinho imposto pela OIV é de 0,2 mg/L [46]. Contudo, o seu teor 

nos vinhos é normalmente inferior a 0,02 mg/L, a menos que sejam vinhos provenientes 

de vinhas tratadas com sais arseniosos [42]. O As é “carcinogénico para os humanos”, as 

pessoas expostas a altos níveis de As são propensas a desenvolver cancro da pele, bexiga, 

fígado e pulmão, rim e próstata [50]. Além de carcinogénico, a exposição ao As também 

parece estar implicada no desenvolvimento de diabetes mellitus tipo II e doenças 

cardiovasculares [51].  

Como referido anteriormente, existe um interesse crescente na avaliação da 

biodisponibilidade dos elementos do vinho, porque isso condiciona a bioacumulação, o 

transporte e, em última instância, a toxicidade dos mesmos [23].  

Os níveis máximos permitidos devem ser respeitados e controlados no produto final, em 

conformidade com a legislação aplicável. 

1.2.3.3. Certificação de origem/autenticidade  

Uma vez que a composição química de um produto agrícola reflete, antes de mais, a 

composição química do solo onde ele é cultivado, nos últimos anos, beneficiando do 

enorme avanço das técnicas analíticas, tem-se verificado um grande progresso na 

autenticação de alimentos, principalmente em termos da identificação e classificação dos 

produtos agrícolas de acordo com a sua origem geográfica [52]. É certo que fatores como a 

fertilização, colheita, tipo de solo, poluição e ano de produção podem causar importantes 

variações nas concentrações elementares do produto agrícola. Contudo, estas variações 

podem ser muito menores do que as diferenças observadas pelo facto do produto ter 

origem em distintas regiões geográficas. Em particular, os elementos ultravestigiais têm 

um grande potencial para a determinação da origem geográfica porque o seu teor está 

diretamente ligado à geologia da área, sendo pouco influenciado pelas diferentes práticas 

agrícolas ou pelo ano de colheita [53]. Alguns exemplos de estudos publicados a este 

respeito incluem a avaliação da origem geográfica de azeite [54], mel [55], chá [56], 

tomate [57] e, naturalmente, também do vinho.  

Efetivamente, o estudo da composição multielementar do vinho tem mostrado poder ser 

utilizado para obter informações sobre a sua origem, constituindo uma forma de 

estabelecer uma espécie de “impressão digital”, capaz de garantir a sua autenticidade [58]. 

Como se referiu acima, a utilização dos teores de determinados elementos no vinho para 

verificar a sua origem geográfica baseia-se no pressuposto de que é o movimento de 

elementos da rocha para o solo e do solo para a uva que influencia decisivamente a 
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concentração final destes no vinho [58-60]. Este tipo de abordagem já testada em diversos 

países, nomeadamente, África do Sul [61], Japão [62], Brasil [63], Espanha [33], 

Eslováquia [28], Itália [64], Argentina [65], Hungria [66], Suíça [67] e Portugal [68].  

A origem geográfica do vinho e a garantia de autenticidade são dois fatores que 

influenciam a perceção global do produto em termos de qualidade e preço, sendo assim de 

grande importância tanto para os consumidores como para os produtores [69]. Por um 

lado, os consumidores estão interessados em ter informação fiável sobre a região 

vitivinícola de onde determinado vinho provém e sobre as castas que lhe deram origem, 

uma vez que esta informação está intimamente associada à qualidade final do produto. 

Por outro lado, a existência de processos com vista à garantia da autenticidade e defesa da 

identidade própria dos vinhos ajuda a evitar a fraude [22].  

O termo "adulteração" pode referir-se a diferentes tipos de fraude, tais como: I) diluição 

do vinho com água; ii) adição de álcool e/ou outras substâncias; iii) mistura ou 

substituição do vinho de origem por vinho de menor qualidade; iv) rotulagem incorreta, 

no que diz respeito à origem geográfica [70]. Um exemplo de adulteração do vinho é a 

adição de açúcar de beterraba (na Europa) ou de cana-de-açúcar (no Brasil) ao mosto, 

antes ou durante a fermentação, com vista a aumentar o teor de álcool e/ou de açúcar do 

produto final [71]. O assunto “adulteração” é complicado, uma vez que a legislação 

aplicável varia de acordo com o país. Por exemplo, as leis estaduais da Califórnia 

permitem a adição mínima de água necessária para facilitar a fermentação normal do 

vinho, mas esta adição de água não é permitida pela legislação da UE [69].  

No contexto europeu, a classificação do vinho está estritamente relacionada com a sua 

proveniência geográfica através das designadas Denominação de Origem (DO) e Indicação 

Geográfica (IG). Essa relação está definida na legislação europeia pelo Regulamento (CE) 

Nº 479/2008, de 29 de abril de 2008 [72], onde se encontram estabelecidos os sistemas 

de proteção e valorização do vinho, nomeadamente: 

“Denominação de origem”: nome de uma região, local ou, em casos excecionais, país, de 

onde o vinho proveniente cumpra as seguintes exigências:  

 As suas qualidades e características devem-se essencial ou exclusivamente a um 

meio geográfico específico, incluindo os fatores naturais e humanos;  

 As uvas a partir das quais é produzido provêm exclusivamente dessa área 

geográfica;  

 A sua produção ocorre nessa área geográfica;  

 É obtido a partir de castas pertencentes à espécie Vitis vinífera. 
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“Indicação geográfica”: indicação relativa a uma região, local ou, em casos excecionais, 

país, que serve para designar o vinho que cumpre as seguintes exigências:  

 Possui determinada qualidade, reputação ou outras características que podem ser 

atribuídas a essa origem geográfica;  

 Pelo menos 85% das uvas utilizadas para a sua produção provêm exclusivamente 

dessa área geográfica;  

 A sua produção ocorre nessa área geográfica;  

 É obtido a partir de castas pertencentes à espécie Vitis vinifera ou provenientes de 

um cruzamento entre esta e outra espécie do género Vitis. 

Nos últimos anos, o número de casos de fraude relacionada com o vinho tem vindo a 

aumentar. Neste sentido, tem havido um grande investimento no desenvolvimento de 

novos métodos analíticos capazes de detetar e prevenir práticas fraudulentas relacionadas 

com este produto [60]. Várias técnicas analíticas são especialmente importantes no 

contexto da garantia de autenticidade do vinho, com destaque para as técnicas baseadas 

na análise do ADN e na análise isotópica. Contudo, outras como a cromatografia líquida, 

cromatografia gasosa ou ressonância magnética nuclear também têm vindo a ser usadas 

com o mesmo objetivo. Recentemente, o uso de técnicas de espectrometria atómica, 

nomeadamente a técnica de espectrometria de massa com plasma de acoplamento 

indutivo (ICP-MS20) tem vindo a adquirir uma grande importância no contexto da 

problemática da autenticidade do vinho devido à sua capacidade de análise 

multielementar rápida e de fornecer informação sobre a composição isotópica [73]. Esta 

técnica permite a análise de quase todos os elementos da tabela periódica (desde o 7Li ao 

238U) [23], possui um intervalo de resposta muito amplo (isto é, permite fazer 

determinações num intervalo de concentrações: desde ng/L a várias dezenas de mg/L) e é 

dotado de grande sensibilidade, permitindo limites de deteção tipicamente na gama de 

ng/L [73].  

 

                                                        

 

20 Da terminologia inglesa: “Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry”.  
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1.3. Objetivos do trabalho 

O trabalho descrito nesta dissertação teve como objetivo proceder a uma análise 

multielementar o mais ampla possível de amostras de vinho provenientes de cinco sub-

regiões da região com DO “Vinho Verde”: Baião, Cávado, Monção e Melgaço, Basto e Lima 

com vista: a) avaliar a relevância do consumo de Vinho Verde para o aporte de elementos 

considerados essenciais; b) verificar se para os elementos em que existe um limite máximo 

imposto (As, Cd e Pb) as amostras estudadas respeitam a legislação. Por último, e como 

objectivo principal, pretendeu-se verificar se era possível discriminar as amostras em 

estudo de acordo com a sua origem geográfica (a sua sub-região) com base no perfil 

multielementar obtido.  



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

PARTE EXPERIMENTAL 

 

  



40 

 

2.1. Fundamento das técnicas instrumentais de análise usadas  

Dentre as várias técnicas disponíveis para efetuar a análise elementar do vinho, as mais 

adequadas são sem dúvida as técnicas de espectrometria atómica, pois são mais rápidas, 

versáteis e sensíveis [74]. 

A OIV publicou pela primeira vez em 1962 o “Compêndio dos Métodos Internacionais de 

Análise de Vinhos e Mostos”, que pretende padronizar os métodos de análise de forma a 

facilitar o comércio internacional. Neste, a OIV apresenta protocolos para a determinação 

de vários elementos segundo as técnicas de espectrometria de absorção atómica com 

atomização em chama (FAAS21), espectrometria de absorção atómica com atomização 

electrotérmica (ETAAS22), espectrometria de emissão atómica com plasma de 

acoplamento indutivo (ICP-AES23) e ICP-MS [6]. 

Neste trabalho, foram utilizadas duas técnicas analíticas instrumentais (elementos 

apresentados por ordem crescente de número atómico):  

 FAAS para a análise dos elementos Na, Mg, K, Ca e Fe; 

 ICP-MS para os elementos Li, Be, B, Al, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Br, Se, Rb, Sr, Y, 

Zr, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, 

Lu, Hf, Ta, W, Re, Tl, Pb, Bi e U.  

2.1.1. Espectrometria de absorção atómica com atomização em chama 

(FAAS) 

A FAAS requer uma fonte de luz primária, monocromática, um sistema de atomização24 

(chama, tipicamente ar-acetileno ou óxido nitroso-acetileno), um monocromador para 

isolar o comprimento de onda específico da luz a ser medido (o mesmo da fonte), e um 

detetor que mede a radiação que é transmitida (isto é, não é absorvida pela amostra), e 

compara-a com a radiação original, possibilitando a medição da quantidade de energia, na 

forma de fotões de luz, que é absorvida pela amostra (figura 14) [76, 77].  

 

                                                        

 

21 Da terminologia inglesa: “Flame Atomic Absortion Spectrometry”.   

22 Da terminologia inglesa: “Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry”.   

23 Da terminologia inglesa: “Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry”   

24 Processo no qual a amostra é volatilizada e decomposta de forma a produzir átomos livres, e iões 
elementares em fase gasosa [75].  



41 

 

 

Figura 14 – Esquema simplificado de um equipamento de FAAS. Adaptado de [77]. 

2.1.2. Espectrometria de massa com plasma de acoplamento indutivo 

(ICP-MS) 

A técnica de ICP-MS utiliza como sistema de atomização uma fonte de plasma25 de 

acoplamento indutivo onde são formados iões carregados positivamente a partir das 

espécies elementares constituintes da amostra. Os iões formados no plasma são atraídos 

para um analisador de massas, no qual são discriminados de acordo com sua razão 

massa/carga [78]. Existem diferentes tipos de analisadores, como o quadrupolo, o sector 

magnético ou os sistemas “time-of-flight”. Por fim, os iões selecionados em cada instante 

pelo analisador de massa são encaminhados para um detetor que quantifica o número de 

iões (figura 15) [77, 79].  

 

Figura 15 – Esquema simplificado de um equipamento de ICP-MS. Adaptado de [79]. 

                                                        

 

25 Um plasma é uma mistura gasosa, altamente condutora, contendo uma concentração elevada de iões e 
eletrões. No plasma de árgon, o gás geralmente usado em espectrometria atómica, os iões Ar+ e os eletrões são 
as principais espécies condutoras, embora catiões da própria amostra também contribuam [75]. 
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2.2. Materiais e Métodos  

Para a realização deste trabalho foi utilizado material de laboratório de polietileno. Para 

eliminar possíveis contaminações, o material foi imerso durante pelo menos 24 horas 

numa solução ácida (HNO3 10% (v/v)) e depois lavado várias vezes com água ultrapura. 

Por fim, foi seco à temperatura ambiente ao abrigo de poeiras. 

2.2.1. Amostras de Vinho Verde 

Todas as amostras foram fornecidas pela CVRVV, no âmbito de uma colaboração deste 

organismo interprofissional com a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. O 

número de amostras de Vinho Verde cedidas esteve sempre dependente das amostras 

disponíveis na CVRVV. Para este estudo foram utilizadas 124 amostras de vinho branco 

com DO “Vinho Verde”. Estas foram produzidas em cinco sub-regiões da RDVV (tabela 6) 

e eram todas do ano de colheita 2014.  

Tabela 6 – Distribuição por sub-região das amostras de Vinho Verde estudadas.    

Sub-regiões Número de amostras 

Baião 18 

Cávado 17 

Basto 16 

Monçao e Melgaço 52 

Lima 21 

 

Após a chegada ao laboratório, as garrafas foram abertas, e o vinho foi transferido para 

tubos de centrífuga de 50mL previamente descontaminados e secos. Os frascos foram 

então fechados hermeticamente e conservados ao abrigo da luz até posterior análise 

elementar. 

2.2.2. Determinações por FAAS 

2.2.2.1. Reagentes  

 Solução padrão multielementar certificada (“Comercial standard for ICP-AES/MS, 

Q.C. No 3 100 mg/L”), da SCP Science (Quebec, Canadá). Esta solução contém os 

seguintes 21 elementos: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, 

Sr, Ti, Tl, V, Zn. 
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 Soluções padrão certificadas de um único elemento, de Na e K (“Na standard for AAS 

1000 mg/L”, “K standard for AAS 1000 mg/L”); acido nítrico (HNO3) ≥69,0% (m/m); 

ácido cítrico monohidratado (C6H8O7.H2O); sacarose (C12H22O11); glicerol (C3H8O3); 

cloreto de cálcio anidro (CaCl2); cloreto de magnésio hexahidratado (MgCl2.6H2O); 

óxido de lantânio (III) (La2O3); ácido clorídrico (HCl 32% (m/m)); e cloreto de césio 

(CsCl), todos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO). 

 Álcool absoluto (C2H6O), da PanReac AppliChem (Darmstadt, Alemanha). 

 Água ultrapura, obtida a partir de um sistema de purifição da Sartorius (Goettingen, 

Alemanha), modelo arium® pro.  

2.2.2.2. Soluções stock  

Foram preparadas quatro soluções stock: 

 Solução stock de Na e K (50 mg/L e 100 mg/L, respetivamente), preparada a partir da 

“Na standard for AAS 1000 mg/L” e “K standard for AAS 1000 mg/L”, em HNO3 0,2% 

(v/v).  

 Solução “matriz de vinho”, preparada com C6H8O7.H2O, C12H22O11, C3H8O3, CaCl2, 

MgCl2.6H2O e C2H6O.  

 Solução stock de La 10% (m/v), preparada a partir de La2O3, em HCl 25% (v/v) e 

HNO3 0,2% (v/v).  

 Solução stock de Cs 5% (m/v), preparada a partir de CsCl em HNO3 0,2% (v/v).  

2.2.2.3. Soluções de calibração 

Todas as soluções de calibração foram preparadas em HNO3 0,2% (v/v).  

Para a determinação de Na, Mg, K, Ca e Fe foram seguidos os protocolos OIV-MA-AS322-

03a, OIV-MA-AS322-07, OIV-MA-AS322-02a, OIV-MA-AS322-04 e OIV-MA-AS322-05ª, 

respectivamente [6]. Estes protocolos sofreram algumas alterações impostas pela faixa de 

linearidade do instrumento de FAAS utilizado.  

As soluções de calibração de Na (0,025; 0,05; 0,125; 0,25; 0,5 e 1 mg/L) e K (0,05; 0,1; 

0,25; 0,5; 1 e 2 mg/L) foram preparadas a partir da solução stock de Na e K (50 mg/L e 

100 mg/L, respetivamente). A todas foi adicionado um volume de solução stock de Cs 5% 

(m/v) de modo a obter uma concentração final de Cs de 0,1% (v/v), e solução “matriz de 

vinho”, numa diluição 1:20.  
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Por sua vez, as soluções de calibração de Ca (0,1; 0,25; 0,5; 1 e 2 mg/L), Mg (0,01; 0,025; 

0,05; 0,1 e 0,2 mg/L) e Fe (0,1; 0,25; 0,5; 1 e 2 mg/L) foram preparadas a partir da 

solução padrão “Comercial standard for ICP-AES/MS, Q.C. No 3 de 100 mg/L”. Às 

soluções de Ca foi adicionado um volume de solução stock de La 10% (m/v) de forma a 

obter uma concentração final de La 1% (v/v).  

2.2.2.4. Preparação de amostras  

Dependendo do elemento, as amostras de vinho sofreram diferentes diluições. Para a 

determinação de Fe, as amostras foram diluídas 1:1; para a determinação de Ca e Na, 

1:100; e para a determinação de Mg e K, 1:2500. As amostras foram preparadas em 

triplicado a uma concentração final de HNO3 de 0,2% (v/v.) Na preparação das amostras 

para a analise de Ca foi ainda adicionado um volume de solução stock de La 10% (m/v) de 

forma a obter uma concentração final de La 1% (v/v), enquanto que nas amostras para a 

análise de Na e K foi adicionado um volume de solução stock de Cs 5% (m/v) de modo a 

obter uma concentração final de Cs de 0,1% (v/v).  

2.2.2.5. Condições instrumentais  

Foi usado o espectrómetro de absorção atómica com atomização em chama modelo 

AAnalyst 200, da Perkin-Elmer (Überlingen, Alemanha), para realizar as determinações 

de Na, Mg, K, Ca e Fe. O instrumento foi utilizado seguindo as instruções do fabricante, 

recorrendo a chama de ar-acetileno e lâmpadas de cátodo oco (HCL). As principais 

condições operacionais estão apresentadas na tabela 7. 

Tabela 7 – Condições operacionais utilizadas por FAAS. 

 Na Mg K Ca Fe 

Condições instrumentais 

Comprimento de onda (nm) 589.00 285.21 766.49 422.67 248,83 

Intensidade da lâmpada (mA) 8 6 10 10 8 

Slit (nm) 1.8/0.6 2.7/1.05 2.7/0.45 2.7/0.6 1,8/1,35 

Condições da chama 

Ar oxidante (L/min) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Combustível Acetileno (L/min) 2.50 2.50 2.50 2.70 2.50 

Condições de processamento do sinal 

Reading delay (sec) 1,5 1,5 2 1,5 2 

Número de repetições 3 3 3 3 3 

Tempo integração (sec) 2 2 2 2 2 
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2.2.2.6. Validação do método 

Os procedimentos analíticos utilizados foram os métodos recomendados (oficiais) da OIV, 

sendo portanto métodos que já foram previamente validados. Ainda assim, foram 

realizados os ensaios necessários e pertinentes para garantir a confiabilidade dos dados 

obtidos. De seguida, são descritos os procedimentos usados para avaliar a linearidade e a 

sensibilidade.  

Linearidade 

A linearidade foi avaliada inicialmente através da representação gráfica da absorbância 

(Abs) em função da concentração do elemento nas soluções padrão. Estas soluções foram 

preparadas de forma independente em dias diferentes. Depois calculou-se a equação de 

regressão linear (equação 1) e o coeficiente de determinação (R2).  

Equação 1                   

Sensibilidade  

A sensibilidade do método foi avaliada através do limite de detecção (LoD, concentração 

mínima detetável) e o limite de quantificação (LoQ, concentração mínima quantificável). 

Estes parâmetros foram calculados através da leitura do branco de calibração segundo as 

equações 2 e 3, respetivamente. 

 

2.2.2.7. Análise estatística  

A análise estatística foi realizada utilizando o software IBM SPSS Statistics, versão 25.0 

(SPSS Inc., Chicago, IL). Uma vez que todas as determinações nos vinhos foram realizadas 

em triplicado, os resultados foram apresentados como concentração média de cada 

elemento. A normalidade dos dados foi testada usando o teste de Shapiro-Wilk. A 

homogeneidade das variâncias foi testada usando o teste de Levene. Para avaliar as 

diferenças nas concentrações dos elementos Na, Mg, K, Ca e Fe e entre vinhos de 

Equação 2                   
                             

        
 

Equação 3                         
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diferentes sub-regiões usou-se o teste Welch ANOVA (análise de variância). A análise 

discriminante linear (LDA26) foi realizada utilizando a concentração dos elementos que 

apresentavam uma distribuição normal e homogeneidade de variâncias após a 

transformação de Box-Cox. O método stepwise foi usado para selecionar os elementos 

com elevado poder discriminatório, suficiente para distinguir vinhos de diferentes sub-

regiões. 

2.2.3. Determinações por ICP-MS 

2.2.3.1. Reagentes  

 Soluções padrão multielementar certificadas (“Metalloid and non-metal mix for ICP 

100 mg/L”, “Transition metal mix 2 for ICP 100 mg/L”, “Periodic table mix 3 for ICP 

10 mg/L”) da Fluka (St. Louis, MO). Estas soluções contêm, respetivamente, os 

seguintes 10, 8 e 16 elementos: B, Si, P, S, Ge, As, Se, Sn, Sb,Te; Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Mo, 

W, Re; Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu.  

 Solução padrão multielementar certificada (“Multi-element standard SCP-33-MS 10 

mg/L”), da SCP Science (Quebec, Canadá). Esta solução contém os seguintes 33 

elementos: Li, Be, B, Na, Mg, Al, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, 

Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, TI, Pb, Bi, La, Ce e U. 

 Soluções padrão certificadas de um único elemento de Rh, In e Pt (“Rh standard for 

ICP 1000 mg/L”, “In standard for ICP 1000 mg/L”,“Pt standard for ICP 1000 mg/L”,), 

da Fluka (St. Louis, MO).  

 Solução padrão certificada de Te (“Te standard 1000 mg/L”), da Sigma-Aldrich (St. 

Louis, MO).  

 Solução padrão certificada de Cs (“Cs standard 1000 mg/L”), da Ultra Scientific (North 

Kingstown, RI).  

 Material de referência do vinho (“Heavy Metals in Wine Reference Material”), ref.ª 

FCCM25-DRA13RM (Test Material: TET019RM), comercializado pela Fapas (Sand 

Hutton, York, UK). Este material apresenta concentrações certificadas para os 

elementos Cu, Cd e Pb. 

                                                        

 

26 Da terminologia inglesa: “Linear Discriminant Analysis”. 
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 Peróxido (H2O2) ≥30,0% (v/v) da Fluka (Seelze, Germany). 

 Ácido nítrico (HNO3) ≥69,0% (m/m); ácido cítrico monohidratado (C6H8O7.H2O); 

sacarose (C12H22O11); glicerol (C3H8O3); cloreto de cálcio anidro (CaCl2) e cloreto de 

magnésio hexahidratado (MgCl2.6H2O) todos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO). 

 Álcool absoluto (C2H6O), da PanReac AppliChem (Darmstadt, Alemanha). 

 Água ultrapura obtida a partir de um sistema de purifição da Sartorius (Goettingen, 

Alemanha), modelo Arium® pro.  

2.2.3.2. Soluções stock  

Todas as soluções stock foram preparadas em HNO3 2% (v/v). 

Foram preparadas três soluções stock: 

1 – Solução padrão multielementar: Li, Be, B, Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Sc, Mn, Fe, Co, 

Ni, Cu, Zn, Ge, As, Br, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ti, V, Ba, Cr, La, Ce, 

Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta,W, Re, TI, Pb, Bi e U numa 

concentração de 1000 µg/L, preparada a partir das soluções padrão “Metalloid and non-

metal mix for ICP 100 mg/L”, “Transition metal mix 2 for ICP 100 mg/L”, “Periodic table 

mix 3 for ICP 10 mg/L”, “Te standard for AAS 1000 mg/L” e “Cs standard for ICP 1000 

mg/L”.   

2 – Solução de padrão interno: Rh, In e Pt numa concentração de 100 µg/L, preparada a 

partir das solução padrão comercial “Rh standard for ICP 1000 mg/L”, “In standard for 

ICP 1000 mg/L” e “Pt standard for ICP 1000 mg/L”,.  

3 – Solução “matriz de vinho”, preparada com C6H8O7.H2O, C12H22O11, C3H8O3, CaCl2, 

MgCl2.6H2O e C2H6O.  

2.2.3.3. Soluções de calibração 

Para a determinação dos elementos Li, Be, B, Al, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Br, Br, Se, Rb, Sr, 

Y, Zr, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, 

Hf, Ta, W, Re, Tl, Pb, Bi e U foi seguido o protocolo recomendado pela OIV: OIV-MA-

AS323-07 [6]. Catorze soluções padrão (0,01; 0,02; 0,05; 0,10; 0,20; 0,50; 1,0; 2,0; 5,0; 

10,0; 20,0; 50,0; 100 e 500,0 µg/L) foram preparadas a partir da solução padrão 

multielementar stock de 1000 µg/L. Todas as soluções de calibração foram preparadas em 

HNO3 2% (v/v). Foi adicionado solução de padrão interno de modo que a sua 

concentração final fosse de 10 µg/L e solução “matriz de vinho” de modo a se poder 
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realizar o método da curva de calibração com simulação de matriz. Contudo, para cada 

elemento, dentro do intervalo de concentração acima indicado, foram seleccionadas 

diferentes intervalos de calibração (tabela 8), de acordo com o intervalo de concentração 

nas amostras.  

Tabela 8 – Intervalo de calibração (µg/L) para cada elemento determinado por ICP-MS.   

Intervalo de 
calibração (µg / L) 

Elementos 

0,01 – 10 
Li, Be, Co, Y, Zr, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 

Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Tl, Pb, Bi, U 

0,05 – 100 As, Se 

0,05 – 500 Cu, Zn 

0,1 – 100 Ni, Sr, Cs, Ba 

0,2 – 500 Mn 

5 – 500 B, Al, Br, Rb  

 

2.2.3.4. Preparação das amostras 

Todas as amostras foram preparadas em triplicado, numa diluição de 1:5. Após diluição a 

concentração final de HNO3 foi de 2% (v/v) e a concentração final de padrão interno foi de 

10 µg/L. 

2.2.3.5. Condições instrumentais 

A determinação dos elementos referidos acima foi realizada recorrendo a um 

espectrómetro de massa com plasma de acoplamento indutivo (ICP-MS) modelo iCAP™ 

Q, da Thermo Scientific (Bremen, Alemanha). O instrumento estava equipado com um 

nebulizador MicroMist™ (da Glass Expansion, Port Melbourne, Austrália) e um 

amostrador automático (CETAC ™ Asx-260) para introdução automatizada das amostras. 

Como gás de nebulização e gás do plasma foi utilizado árgon de alta pureza (99,9997%) 

(fornecido pela Gasin, Matosinhos, Portugal). As condições operacionais mais relevantes 

são apresentadas na tabela 9. 
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Tabela 9 – Condições operacionais utilizadas por ICP-MS. 

Instrumento ICP-MS 

Cone amostragem De níquel 

Cone “skimmer” De níquel 

Tocha Quartzo, modelo standard 

Nebulizador MicroMist™ 

Número de réplicas 3 

Tempo de aquisição/ lavagem da amostra 1 min 

Tempo total de análise 3 min 

Número de varrimentos 10 

Velocidade da bomba peristáltica 40 rpm 

Tempo de integração 10 ms 

Parâmetros ajustáveis* 

Potência RF 1550 w 

Fluxo de gás do plasma 14 L/min 

Fluxo de gás auxiliar 0.8 L/ min 

Fluxo de gás nebulizador 1.04 L/ min 

* Valores típicos. Eram diariamente otimizados através de uma rotina de “tunning” do equipamento. 

2.2.3.6. Validação do método 

No total foram analisados os seguintes 45 elementos químicos: 7Li, 9Be, 11B, 27Al, 55Mn, 

59Co, 60Ni, 65Cu, 66Zn, 75As, 81Br, 82Se, 85Rb, 88Sr, 89Y, 90Zr, 93Nb, 98Mo, 114Cd, 118Sn, 

121Sb, 125Te, 133Cs, 135Ba, 140Ce, 141Pr, 146Nd, 147Sm, 153Eu, 157Gd, 159Tb, 163Dy, 165Ho, 166Er, 

169Tm, 172Yb, 175Lu, 178Hf, 181Ta, 182W, 185Re, 205Tl, 208Pb, 209Bi e 238U. Contudo, apenas os 13 

elementos a negrito estão considerados no método da OIV, ou seja, o método está validado 

apenas em relação a esse conjunto de 13 elementos. Assim, para garantir que o método 

analítico produz resultados confiáveis e é adequado para a determinação dos restantes 

elementos, impunha-se em primeiro lugar fazer a sua validação mais alargada. Essa 

validação foi realizada de acordo com as recomendações da Conferência Internacional 

sobre Harmonização (ICH) em “Validação de Procedimentos Analíticos: Texto e 

Metodologia” [80]. De seguida, são descritos os ensaios realizados para avaliar as 

seguintes características de desempenho: linearidade, efeitos de matriz, exatidão, precisão 

e sensibilidade.  
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Linearidade 

A linearidade foi avaliada considerando a relação entre a intensidade do sinal analítico 

(contagens de iões por segundo) em função da concentração do elemento nas soluções 

padrão, preparadas independentemente em dias diferentes. Foi calculada a equação de 

regressão linear (equação 4) e o coeficiente de determinação (R2). 

Efeitos de matriz 

Os efeitos de matriz foram avaliados através da preparação de uma série de soluções 

padrão em solvente (isto é, em HNO3 2% (v/v)) e outra em matriz (isto é, vinho sintético e 

HNO3 2% (v/v)). As concentrações dos elementos usadas na curva de calibração foram as 

seguintes: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 e 100 µg/L. O efeito de matriz 

foi calculado através da equação 5. Foram considerados satisfatórios próximos de 1 (entre 

0,8 e 1,2). 

Equação 5                      
                                           

                                         
 

 

Além disso, foram realizados ensaios de recuperação após a digestão ácida em forno 

microondas (modelo MLS-1200 mega, da Milestone, Sorisole, Itália), segundo o protocolo 

recomendado pelo fabricante. Uma amostra foi selecionada aleatoriamente e preparada 

em triplicado.  

A recuperação foi determinada por meio da comparação da concentração da amostra, após 

a digestão ácida em forno microondas, e por análise direta:  

Digestão microondas: a cada 2 mL de amostra colocados no vaso de digestão, foi 

adicionado 1 mL de solução padrão multielementar stock de 10 μg/L (de forma a obter 

uma concentração final de 1 μg/L nos diversos elementos), 0,5 mL de H2O2 e 2 mL de 

HNO3 concentrado. O vaso foi então fechado e foi seguido o programa do forno de micro-

ondas: (1) 1 min a 250 W; (2) 2 min a 0 W; (3) 5 min a 250 W; (4) 5 min a 400 W; (5) 5 

min a 600 W. Após arrefecimento à temperatura ambiente, o vaso foi aberto e as soluções 

resultantes foram transferidas para um balão volumétrico de 10 mL, cujo volume foi 

perfeito com água ultrapura. 

Análise direta: a 1 mL de amostra foi adicionado 1 mL de solução padrão multielementar 

stock de 5 μg/L (de forma a obter uma concentração final de 1 μg/L nos diversos 

Equação 4                                 
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elementos), e 3 mL de HNO3 2% (v/v). Para o cálculo da recuperação foi usada a equação 

6. Para este parâmetro, um valor de 100±20% foi considerado satisfatório.   

Exatidão  

A exatidão foi avaliada por meio de ensaios de recuperação e através da análise de um 

material de referência. Para os ensaios de recuperação, a uma amostra escolhida 

aleatoriamente foram adicionadas soluções padrão multielementar stock de três 

concentrações diferentes (“baixa”, “média” e “alta”) dentro da gama de concentrações da 

curva de calibração. De acordo com a informação prévia sobre os teores dos diferentes 

elementos que eram expectáveis nas amostras, as concentrações selecionadas foram as 

seguintes: 

 B, Al, Mn, Zn, Br, Rb, Ba: 10, 50 e 100 µg/L;  

 Li, Be, Co, Ni, Cu, As, Se, Y, Zr, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, 

Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Tl, Pb, Bi, U: 0,5, 1 e 2 µg/L. 

Todas as soluções foram preparadas em triplicado e analisadas de forma independente em 

diferentes dias, nas mesmas condições que as amostras. A recuperação foi calculada para 

os vários elementos segundo a equação 7. Foram considerados satisfatórios valores de 

recuperação de 100±20% [80].   

C - concentração  

 

Para avaliar a exatidão foi também usado o material de referência “Heavy Metals in Wine 

Quality Control Material” (Test Material TET019RM), um material destinado a programas 

de proficiência (fornecido pela Fapas através da Fera Science Ltd., Sand Hutton, York, 

Reino Unido). Este material foi analisado em triplicado em diferentes dias, numa diluição 

de 1:10. A recuperação foi calculada de acordo com a equação 8 para Cu, Cd e Pb. Um 

valor de percentagem de recuperação de 100±20% foi considerado satisfatório [80].  

Precisão (Repetibilidade e Precisão Intermédia)  

A precisão foi avaliada em termos da repetibilidade (expressa a precisão da análise de 

amostras realizadas no mesmo dia) e da precisão intermédia (expressa a precisão da 

Equação 6                 
                                       

                                           
     

Equação 7                 
                          

       
     

Equação 8                 
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análise de amostras realizadas em dias diferentes). Estes ensaios foram conduzidos sobre 

a mesma amostra usada na avaliação da exatidão e nas mesmas condições (isto é, à 

amostra escolhida aleatoriamente foram adicionadas três soluções padrão diferentes). Os 

resultados da repetibilidade e da precisão intermédia foram expressos através do 

coeficiente de variação (CV%) (equação 9). Um valor (CV%) <15% foi considerado como 

satisfatório [80].  

Sensibilidade  

Tal como para as determinações por FAAS, a sensibilidade do método foi avaliada através 

do declive das curvas de calibração e posterior cálculo do LoD e do LoQ (equação 2 e 3, 

respetivamente). Estes parâmetros foram estimados a partir das leituras do branco de 

calibração em matriz.  

2.2.3.7. Análise estatística 

Toda a análise estatística dos dados experimentais foi realizada utilizando o software IBM 

SPSS Statistics, versão 25.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). Uma vez que, as determinações nos 

vinhos foram sempre realizadas em triplicado, os resultados foram apresentados como a 

concentração média de cada elemento. No caso dos elementos que apresentaram 

resultados abaixo do LoD, para a análise estatística foi considerado o valor do LoD 

dividido pela raiz quadrada de 2, um procedimento comumente usado para imputar dados 

de valores inferiores ao LoD (Succop et al., 2004). A normalidade dos dados foi testada 

usando o teste de Shapiro-Wilk. A homogeneidade das variâncias foi testada usando o 

teste de Levene. Para avaliar as diferenças nas concentrações dos elementos entre vinhos 

de diferentes sub-regiões foi utilizado o teste Welch ANOVA (análise de variância). A 

análise discriminante linear (LDA) foi realizada utilizando a concentração dos elementos 

que apresentavam uma distribuição normal e homogeneidade de variâncias após a 

transformação de Box-Cox. O método stepwise foi usado para selecionar os elementos com 

elevado poder discriminatório, suficiente para distinguir vinhos de diferentes sub-regiões.  

Equação 9                             
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3.1. Validação do método 

3.1.1. Espectrometria de absorção atómica com atomização em chama 

(FAAS) 

Para minorar as interferências químicas e de ionização, foi adicionada uma solução de La 

às soluções padrão e às amostras para determinação de Ca e uma solução de Cs às soluções 

padrão e às amostras para determinação de Na e K. Na determinação do K, foi usado 

também um filtro vermelho, entre a chama e o monocromador, como recomendado pelo 

fabricante. Este filtro era capaz de absorver a radiação com um comprimento de onda 

inferior a 650 nm.  

A solução de La, utilizada na determinação de Ca, funciona como um “agente libertador”. 

A adição de excesso de La minimiza a interferência resultante da formação de compostos 

refractários à dissociação térmica a nível da chama, como acontece entre o fosfato e o Ca, 

já que o La forma compostos mais estáveis com o fosfato que o Ca, libertando desta forma 

o analito [78].  

A solução de Cs foi utilizada na determinação de Na e K. O Cs funciona como um 

“supressor de ionização”, uma vez que, sendo facilmente ionizável, produz uma elevada 

concentração de electrões na chama, prevenindo a ionização do analito a determinar [78].  

Linearidade 

Foi determinada a equação de regressão linear e o respetivo R2 (coeficiente de 

determinação). A relação linear entre os valores de Abs e as correspondentes 

concentrações dos elementos na solução padrão foi confirmada pelos elevados valores do 

R2, os quais foram sempre superiores a 0,999 (tabela 10). 

Tabela 10 – Parâmetros das curvas de calibração (declive, interseção e R2) obtidas nas 

determinações por FAAS. 

Elemento Declive* Interceção* R2* 

Na 0,96±0,016 0,0083±0,00032 0,9993 ± 0,0006 

Mg 1,35±0,023 0,00023±0,00029 0,9997 ± 0,0009 

K 0,37±0,005 0,0067±0,0021 0,9997 ± 0,0009 

Ca 0,11±0,004 0,0012±0,0010 0,9997 ± 0,0002 

Fe 0,091±0,004 0,0025±0,00069 0,9998 ± 0,0007 

* Resultados expressos como média ± desvio padrão. 

 



55 

 

Sensibilidade 

Os resultados de LoD e LoQ estão expressos na tabela 11. O procedimento mostrou ter 

uma sensibilidade suficiente para a determinação dos elementos Na, Mg, K, Ca e Fe em 

níveis mg/L. 

Tabela 11 – Valores de LoD e LoQ determinados por FAAS. 

Elemento LoD (mg/L) * LoQ (mg/L) * 

Na 0,0029 ± 0,00030 0,0086 ± 0,00072 

Mg 0,0075 ± 0,00004 0,022 ± 0,00013 

K 0,011 ± 0,00017 0,034 ± 0,00050 

Ca 0,014± 0,00002 0,043 ± 0,000052 

Fe 0,036 ± 0,0048 0,11 ± 0,014 

* Resultados expressos como média ± desvio padrão. 

3.1.2. Espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado 

(ICP-MS) 

Linearidade 

Foi determinada a equação de regressão linear e o respetivo R2 (coeficiente de 

determinação). A relação linear entre os valores sinal analítico (ICP-MS) e as 

correspondentes concentrações dos elementos na solução padrão foi confirmada pelos 

elevados valores do R2, os quais foram sempre superiores a 0,999 (tabela 12). 

Tabela 12 – Parâmetros das curvas de calibração (declive, interseção e R2) obtidas nas 

determinações por ICP-MS. 

Elemento Declive* Interceção* R2* 

Li 102608 ± 1663 866 ± 168 0,9999 ± 0,00009 

Be 23967 ± 168 42,3 ± 33,6 0,9998 ± 0,0001 

B 33357 ± 2698 161173 ± 85108 0,9994 ± 0,0005 

Al 107818 ± 9830 365184 ± 233851 0,9998 ± 0,0009 

Mn 154064 ± 10475 12724 ± 4561 0,9990 ± 0,0005 

Co 97502 ± 9850 2603 ± 818 0,9998 ± 0,0002 

Ni 20020 ± 776 13755 ± 6006 0,9997 ± 0,0003 

Cu 25465 ± 2160 9726 ± 2453 0,9995 ± 0,0003 

Zn 16789 ± 1483 30020 ± 6893 0,9996 ± 0,0003 

As 37979 ± 4490 582 ± 63,8 0,9998 ± 0,0002 

Br 2199 ± 338 8782 ± 2022 0,9993 ± 0,0001 

Se 4028 ± 433 224 ± 145 0,9998 ± 0,0001 

Rb 125496 ± 18381 2169 ± 904 0,9997 ± 0,0003 
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Tabela 12 – Parâmetros das curvas de calibração (declive, interseção e R2) obtidas nas 

determinações por ICP-MS (cont.) 

Elemento Declive* Interceção* R2* 

Sr 158107 ± 22106 504897 ± 87523 0,9998 ± 0,0001 

Y 185456 ± 18317 615 ± 175 0,9997 ± 0,0002 

Zr 90772 ± 7042 1659 ± 240 0,9998 ± 0,0002 

Nb 150205 ± 19282 2397 ± 1173 0,9994 ± 0,0003 

Mo 89531 ± 10360 1475 ± 339 0,9998 ± 0,0001 

Cd 39317 ± 3010 95 ± 28 0,9996 ± 0,0003 

Sn 44252 ± 3156 904 ± 142 0,9998 ± 0,0001 

Sb 65484 ± 3528 1256 ± 536 0,9998 ± 0,0002 

Te 6933448 ± 648963 1346 ± 1051 0,9998 ± 0,0001 

Cs 197982 ± 21322 30600 ± 12287 0,9999 ± 0,0002 

Ba 12856 ± 1749 4880 ± 2253 0,9992 ± 0,0012 

Ce 422902 ± 60355 1279 ± 682 0,9998 ± 0,0002 

Pr 254951 ± 28613 194 ± 50,8 0,9998 ± 0,0002 

Nd 44940 ± 4348 110 ± 44,9 0,9998 ± 0,0002 

Sm 36561 ± 3158 14,9 ± 7,2 0,9998 ± 0,0002 

Eu 135421 ± 14586 41,8 ± 15,6 0,9998 ± 0,0001 

Gd 42193 ± 4397 26,7 ± 14,6 0,9997 ± 0,0002 

Tb 270186 ± 28888 425 ± 290 0,9998 ± 0,0001 

Dy 62949 ± 6083 28 ± 6,3 0,9998 ± 0,0001 

Ho 264066 ± 30216 55,1 ± 29,1 0,9998 ± 0,0002 

Er 84807 ± 7854 30 ± 7,6 0,9998 ± 0,0001 

Tm 273740 ± 30899 51,4 ± 16,0 0,9998 ± 0,0001 

Yb 57872 ± 5854 17,8 ± 11,1 0,9997 ± 0,0002 

Lu 267248 ± 30648 59,7 ± 33,6 0,9997 ± 0,0004 

Hf 79057± 4741 274 ± 153 0,9998 ± 0,0001 

Ta 269556 ± 42425 9194 ± 2747 0,9996 ± 0,0003 

W 68441 ± 3961 1179 ± 271 0,9996 ± 0,0002 

Re 93411 ± 5797 10 ± 1,9 0,9998 ± 0,0001 

Tl 152703 ± 21498 126 ± 30,1 0,9997 ± 0,0002 

Pb 217858 ± 309 5467 ± 1642 0,9997 ± 0,0002 

Bi 193657 ± 2782 4461 ± 2716 0,9994 ± 0,0007 

U 247079 ± 9628 499 ± 320 0,9996 ± 0,0002 

* Resultados expressos como média ± desvio padrão. 

Efeitos de matriz  

Foram calculadas as equações de regressão linear das curvas de calibração obtidas com 

soluções padrão preparadas simplesmente em solvente (HNO3 2% (v/v)) ou em matriz e 

comparados os respectivos declives. A ausência de efeito de matriz foi assumida para os 

elementos em que a razão dos declives foi próxima de 1 (entre 0,8 e 1,2). Portanto, 

reconhece-se que a matriz teve efeito nos sinais analíticos de As, Se e Te (tabela 13). Assim 
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sendo, foi adotada a calibração em matriz para a determinação de todos os elementos em 

estudo. 

Tabela 13 – Razão dos declives das curvas de calibração obtidas com soluções padrão com e sem 

simulação da matriz nas determinações por ICP-MS. 

Elemento 
Razão dos 
Declives  

Elemento 
Razão dos 
Declives  

Elemento 
Razão dos 
Declives  

Li 0,91 Zr 0,98 Tb 0,98 

Be 0,86 Nb 0,96 Dy 0,97 

B 0,86 Mo 0,94 Ho 0,99 

Al 0,92 Cd 1,05 Er 0,98 

Mn 0,96 Sn 1,0 Tm 1,0 

Co 0,99 Sb 0,83 Yb 0,98 

Ni 0,96 Te 50,0 Lu 0,98 

Cu 0,96 Cs 1,0 Hf 0,96 

Zn 0,98 Ba 0,99 Ta 0,94 

As 0,39 Ce 0,99 W 0,90 

Br 1,0 Pr 1,00 Re 0,98 

Se 0,34 Nd 0,98 Tl 1,0 

Rb 0,98 Sm 1,0 Pb 1,0 

Sr 1,0 Eu 1,0 Bi 0,97 

Y 1,0 Gd 1,0 U 1,0 

 

Os resultados dos ensaios de recuperação após a digestão ácida em forno microondas 

estão expressos na tabela 14. Para todos os elementos, os valores ficaram dentro do limite 

de aceitação para este parâmetro (100±20%), variando entre 85% e 115%.   

Tabela 14 – Valores de concentração e percentagem de recuperação: análise direta vs. após 

digestão ácida em forno microondas. 

 
 

Análise 
Direta 
(µg/L) 

Digestão 
(µg/L) 

Recuperação 
(%) 

 
Análise 
Direta 
(µg/L) 

Digestão 
(µg/L) 

Recuperação 
(%) 

Li 2,1 2,2 99 Se 1,4 1,5 98 

Be 1,1 1,1 106 Rb 550 587 94 

B 616 535 115 Sr 66,1 71,8 92 

Al 161 168 96 Y 1,2 1,3 92 

Mn 469 462 102 Zr 1,5 1,7 91 

Co 1,5 1,5 98 Nb 1,0 1,2 85 

Ni 5,2 5,3 98 Mo 1,1 1,1 96 

Cu 5,4 5,1 107 Cd 1,0 1,0 109 
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Tabela 14 – Valores de concentração e percentagem de recuperação: análise direta vs. após 

digestão ácida em forno microondas (cont.). 

 
 

Análise 
Direta 
(µg/L) 

Digestão 
(µg/L) 

Recuperação 
(%) 

 
Análise 
Direta 
(µg/L) 

Digestão 
(µg/L) 

Recuperação 
(%) 

Zn 46,9 41,1 114 Sn 1,0 1,1 91 

As 1,7 1,5 115 Sb 1,2 1,1 114 

Br 17,7 18,3 97 Te 1,0 1,1 96 

Cs 2,9 3,3 89 Tm 1,0 1,1 91 

Ba 30,2 34,5 87 Yb 1,0 1,1 89 

Ce 1,0 1,2 88 Lu 1,0 1,1 91 

Pr 1,1 1,2 95 Hf 1,0 1,1 90 

Nd 1,0 1,1 92 Ta 1,1 1,2 92 

Sm 1,0 1,0 99 W 0,9 1,0 89 

Eu 1,0 1,1 93 Re 1,0 1,1 95 

Gd 1,0 1,1 94 Tl 1,1 1,3 86 

Tb 1,0 1,0 97 Pb 2,0 2,1 93 

Dy 1,0 1,1 93 Bi 0,9 1,0 92 

Ho 1,0 1,0 98 U 1,1 1,3 86 

Er 1,0 1,0 99     

Exatidão 

Os resultados dos ensaios de recuperação estão apresentados na tabela 16, juntamente 

com os resultados da precisão. No caso do Se, as percentagens de recuperação ficaram fora 

dos limites de aceitação nos três níveis de fortificação (0,5, 1 e 2 µg/L), pelo que este 

elemento foi excluído do estudo. No caso do As, o ensaio de recuperação falhou apenas no 

último nível de fortificação (2 µg/L), e os resultados deste elemento foram considerados. 

Para todos os restantes elementos, os valores das percentagens de recuperação ficaram 

sempre dentro do limite de aceitação para este parâmetro (100±20%), tendo variado entre 

88,4% e 115%. 

Os resultados obtidos na análise do material de referência estão resumidos na tabela 15. 

Embora no caso do Cu o valor experimentalmente determinado tenha ficado fora do 

intervalo de incerteza do valor certificado, ainda assim, tal como o Cd e Pb, apresentou 

uma média da percentagem de recuperação dentro do limite de aceitação para este 

parâmetro (100±20%). Deste modo, pode considerar-se que a análise do material de 

referência forneceu evidência adicional de concordância entre os resultados individuais 

determinados pelo método analítico utilizado e os valores verdadeiros.   
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Tabela 15 – Valores do material de referência certificado, de recuperação e determinados por ICP-

MS. 

Elemento Valor certificado (μg/L) * Valor determinado (μg/L) * 
Recuperação   

(%) 

Cu 266 ± 20 213 ± 14 80 

Cd 92.0 ± 5.3 91.3 ± 5.1 99 

Pb 156 ± 11 154 ± 6 98 

* Resultados expressos como média ± desvio padrão.  

Precisão  

Os resultados da precisão (repetibilidade e precisão intermédia) estão resumidos na tabela 

16. A imprecisão (dispersão dos resultados), foi expressa através do cálculo do CV(%). 

Todos os valores encontram-se abaixo do limite de aceitação para este parâmetro (≤15%), 

tendo variado entre 0,01% e 12,7% para a repetibilidade e entre 0,2% e 13,1% para a 

precisão intermédia.   

Tabela 16 – Valores de concentração, exatidão e precisão obtidos na análise por ICP-MS. 

Elemento 
Nível de 

Fortificação 
Concentração 

Experimental * 
Recuperação 

(%) * 

CV (%) 

Repetibilidade 
Precisão 

intermédia 

Li 

0 1,3 ± 0,12    
0,5 1,8 ± 0,12 99,7 ± 6,2 6,9 6,5 

1 2,3 ± 0,12 91,2 ± 6,3 1,8 5,8 
2 3,3 ± 0,09 102 ± 11,3 5,1 2,6 

Be 

0 0,32 ± 0,06    
0,5 0,86 ± 0,09 111 ± 17,1 2,9 11,0 

1 1,4 ± 0,07 110 ± 9,5 4,5 5,2 
2 2,5 ± 0,07 110 ± 11,7 1,7 2,8 

B 

0 531 ± 32,9    
10 549 ± 48,6 102 ± 2,3 2,0 8,8 
50 591 ± 49,6 102 ± 3,7 0,7 8,4 

100 638 ± 56,0 102 ± 3,6 3,7 8,8 

Al 

0 141 ± 8,8    
10 150 ± 15,8 100 ± 4,7 4,9 10,5 
50 188 ± 18,5 98,0 ± 7,3 5,2 9,8 

100 239 ± 24,7 93,5 ± 10,9 7,1 10,8 

Mn 

0 383 ± 30,2    
10 389 ± 35,5 101 ± 3,2 5,6 6,2 
50 435 ± 41,9 101 ± 4,5 3,8 7,3 

100 471 ± 48,9 99,4 ± 5,8 2,7 6,6 

Co 

0 0,56 ± 0,04    
0,5 1,2± 0,12 115 ± 13,4 4,0 7,7 

1 1,5 ± 0,05 95,8 ± 9,5 1,3 3,1 
2 2,5 ± 0,02 98,3 ± 12,8 1,0 0,9 

Ni 

0 4,4 ± 0,62    
0,5 4,9 ± 0,77 99,3 ± 1,9 4,6 7,0 

1 5,1 ± 0,48 93,6 ± 4,7 6,9 7,7 
2 6,1 ± 0,61 92,3 ± 3,0 6,4 7,4 
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Tabela 16 – Valores de concentração, exatidão e precisão obtidos na análise por ICP-MS. (cont.) 

Elemento 
Nível de 

Fortificação 
Concentração 

Experimental * 
Recuperação 

(%) * 

CV (%) 

Repetibilidade 
Precisão 

intermédia 

Cu 

0 1,6 ± 0,17    
0,5 1,9 ± 0,12 91,7 ± 6,8 6,8 6,5 

1 2,5 ± 0,27 95,2 ± 13,4 9,8 8,9 
2 3,4 ± 0,25 96,1 ± 13,0 6,5 5,0 

Zn 

0 56,3 ± 3,6    
10 65,7 ± 3,8 100 ± 1,8 2,0 5,8 
50 107 ± 6,8 100 ± 7,1 2,3 6,4 

100 155 ± 6,4 98,6 ± 7,7 3,3 4,1 

As 

0 0,70 ± 0,12    
0,5 1,3 ± 0,12 114 ± 14,7 0,4 5,0 

1 1,8 ± 0,15 110 ± 11,0 2,8 8,7 
2 3,0 ± 0,15 142 ± 19,0 0,5 3,3 

Br 

0 13,1 ± 2,8    
10 23,2 ± 2,1 99,7 ± 9,4 1,3 9,0 
50 63,0 ± 3,2 102 ± 6,9 1,3 5,1 

100 113 ±3,0 103 ± 8,1 1,0 2,7 

Rb 

0 483 ± 31,9    
10 402 ± 192 101 ± 2,0 1,3 4,6 
50 462 ± 182 101 ± 2,6 1,8 5,6 

100 466 ± 198 100 ± 3,6 1,8 6,8 

Sr 

0 60,6 ± 3,2    
0,5 60,6 ± 2,7 102 ± 1,0 3,4 4,0 

1 61,4 ± 3,6 99,4 ± 2,4 2,5 5,6 
2 61,2 ± 3,8 100 ± 1,9 4,1 4,8 

Y 

0 0,24 ± 0,03    
0,5 13,4 ± 28,4 102 ± 11,8 2,4 3,3 

1 9,1 ± 22,1 99,8 ± 10,2 1,4 3,2 
2 14,9 ± 28,3 103 ± 5,5 2,1 1,2 

Zr 

0 0,70 ± 0,13    
0,5 1,2 ± 0,28 101 ± 8,4 3,0 13,1 

1 1,6 ± 0,22 96,4 ± 5,5 3,9 8,3 
2 2,7 ± 0,27 106 ± 8,4 4,9 5,1 

Nb 

0 0,19 ± 0,04    
0,5 0,74 ± 0,17 101 ± 11,2 2,0 8,7 

1 1,2 ± 0,14 106 ± 7,7 1,0 6,5 
2 2,3 ± 0,19 104 ± 10,5 1,9 2,5 

Mo 

0 0,29 ± 0,05    
0,5 0,78 ± 0,13 106 ± 9,3 3,7 9,6 

1 1,3 ± 0,10 101 ± 9,2 1,8 5,8 
2 2,3 ± 0,11 101 ± 7,6 0,5 1,9 

Cd 

0 0,15 ± 0,03    
0,5 0,65 ± 0,03 95,4 ± 10,6 1,0 8,0 

1 1,2 ± 0,04 105 ± 9,1 2,3 4,2 
2 2,2 ± 0,04 99,7 ± 9,3 1,5 2,6 

Sn 

0 0,28 ± 0,05    
0,5 0,74 ± 0,13 95,9 ± 6,8 0,1 9,0 

1 1,3 ± 0,09 96,2 ± 5,2 0,8 4,1 
2 2,3 ± 0,13 106 ± 8,3 1,6 2,8 

Sb 

0 0,05 ± 0,01    
0,5 0,59 ± 0,07 106 ± 6,5 1,0 2,9 

1 1,1 ± 0,05 104 ± 12,0 0,2 2,0 
2 2,1 ± 0,07 104 ± 12,1 0,1 0,6 



61 

 

Tabela 16 – Valores de concentração, exatidão e precisão obtidos na análise por ICP-MS. (cont.) 

Elemento 
Nível de 

Fortificação 
Concentração 

Experimental * 
Recuperação 

(%) * 

CV (%) 

Repetibilidade 
Precisão 

intermédia 

Te 

0 0,04 ± 0,01    
0,5 0,55 ± 0,03 93,9 ± 9,7 0,1 5,6 

1 1,1 ± 0,02 111 ± 6,0 0,4 2,2 
2 2,1 ± 0,03 106 ± 10,8 0,1 1,7 

Cs 

0 1,9 ± 0,15    
0,5 2,1 ± 0,93 106 ± 7,2 6,1 9,7 

1 2,6 ± 0,64 95,7 ± 4,6 2,4 5,3 
2 3,4 ± 0,80 95,9 ± 7,0 3,3 5,8 

Ba 

0 27,5 ± 3,5    
10 32,4 ± 10,6 100 ± 2,1 3,2 9,1 
50 73,8 ± 10,6 102 ± 9,6 2,2 6,2 

100 121 ± 12,1 102 ± 9,8 1,4 3,9 

Ce 

0 0,13 ± 0,03    
0,5 6,4 ± 12,8 97,2 ± 10,0 2,9 8,1 

1 4,8 ± 10,2 101 ± 7,7 0,6 3,5 
2 8,0 ± 13,1 101 ± 15,2 0,01 2,7 

Pr 

0 0,04 ± 0,01    
0,5 0,55 ± 0,02 106 ± 3,1 1,6 2,7 

1 1,1 ± 0,02 103 ± 5,6 1,0 1,5 
2 2,1 ± 0,02 97,6 ± 10,3 0,2 0,5 

Nd 

0 0,11 ± 0,03    
0,5 0,61 ± 0,05 104 ± 13,2 2,2 3,7 

1 1,1 ± 0,04 100 ± 9,4 0,8 3,0 
2 2,1 ± 0,06 108 ± 12,1 0,4 1,9 

Sm 

0 0,05 ± 0,01    
0,5 0,57 ± 0,01 106 ± 8,2 1,5 2,2 

1 1,1 ± 0,02 105± 6,4 1,6 2,2 
2 2,1 ± 0,01 108 ± 11,5 0,7 0,7 

Eu 

0 0,04 ± 0,01    
0,5 0,55 ± 0,004 98,0 ± 11,3 0,6 2,7 

1 1,1 ± 0,01 102 ± 11,2 0,1 1,1 
2 2,1 ± 0,01 104 ± 6,1 0,4 0,7 

Gd 

0 0,05 ± 0,02    
0,5 0,55 ± 0,02 102 ± 10,7 1,0 3,4 

1 1,1 ± 0,02 99,7 ± 10,6 0,5 1,7 
2 2,1 ± 0,02 108 ± 12,7 0,3 1,0 

Tb 

0 0,04 ± 0,004    
0,5 0,54 ± 0,004 93,1 ± 7,4 0,8 0,8 

1 1,0 ± 0,01 104 ± 9,7 0,4 0,6 
2 2,0 ± 0,01 102 ± 10,7 0,1 0,3 

Dy 

0 0,04 ± 0,01    
0,5 0,54 ± 0,02 103 ± 5,4 0,5 3,0 

1 1,0 ± 0,01 102 ± 10,0 0,2 1,4 
2 2,1 ±0,02 112 ± 9,2 0,02 0,7 

Ho 

0 0,02 ± 0,00    
0,5 0,52 ± 0,01 93,8 ± 8,6 0,5 1,3 

1 1,1 ± 0,01 103 ± 13,0 0,4 0,7 
2 2,1 ± 0,01 111 ± 7,5 0,2 0,3 

Er 

0 0,04 ± 0,01    
0,5 0,54 ± 0,02 95,5 ± 8,5 0,6 2,4 

1 1,0 ± 0,02 102 ± 12,1 0,3 1,4 
2 2,0 ± 0,02 107 ± 9,2 0,6 0,6 
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Tabela 16 – Valores de concentração, exatidão e precisão obtidos na análise por ICP-MS. (cont.) 

Elemento 
Nível de 

Fortificação 
Concentração 

Experimental * 
Recuperação 

(%) * 

CV (%) 

Repetibilidade 
Precisão 

intermédia 

Tm 

0 0,02 ± 0,003    
0,5 0,52 ± 0,005 103 ± 11,1 0,4 0,8 

1 1,0 ± 0,01 111 ± 12,2 0,3 0,9 
2 2,0 ± 0,01 113 ± 13,4 0,1 0,2 

Yb 

0 0,06 ± 0,01    
0,5 0,55 ± 0,03 100 ± 11,3 2,5 2,5 

1 1,1 ± 0,02 107 ± 7,5 2,7 1,5 
2 2,1 ± 0,03 107 ± 12,8 1,7 1,0 

Lu 

0 0,02 ± 0,01    
0,5 0,53 ± 0,01 103 ± 18,9 1,9 2,3 

1 1,0 ± 0,03 106 ± 10,3 1,7 2,6 
2 2,0 ± 0,02 98,8 ± 10,1 0,8 0,7 

Hf 

0 0,16 ± 0,08    
0,5 0,65 ± 0,09 93,2 ± 6,5 1,9 12,6 

1 1,1 ± 0,08 94,2 ± 8,3 1,3 6,3 
2 2,2 ± 0,11 104 ± 7,9 1,2 4,5 

Ta 

0 0,06 ± 0,01    
0,5 0,56 ± 0,02 101 ± 6,9 2,8 3,4 

1 1,1 ± 0,02 99,2 ± 14,9 1,2 1,9 
2 2,1 ± 0,02 106 ±6,2 0,5 0,7 

W 

0 0,09 ± 0,01    
0,5 0,63 ± 0,08 107 ± 6,5 12,7 8,8 

1 1,1 ± 0,09 103 ± 4,1 9,0 7,0 
2 2,1 ± 0,09 114 ± 7,5 5,8 3,6 

Re 

0 0,04 ± 0,03    
0,5 0,56 ± 0,03 103 ± 3,2 5,5 6,5 

1 1,1 ± 0,03 102 ± 14,9 1,4 2,4 
2 2,1 ± 0,03 100 ± 7,3 1,2 1,6 

Tl 

0 0,07 ± 0,02    
0,5 0,55 ± 0,02 98,5 ± 3,9 1,2 6,5 

1 1,1 ± 0,05 98,7 ± 10,3 0,1 3,9 
2 2,1 ± 0,02 106 ± 4,4 0,4 1,9 

Pb 

0 0,99 ± 0,05    
0,5 1,4 ± 0,41 101 ± 5,7 10,1 7,4 

1 1,8 ± 0,29 93,8 ± 2,6 6,5 3,5 
2 2,8 ± 0,34 90,9 ± 2,7 4,0 2,1 

Bi 

0 0,02 ± 0,02    
0,5 0,70 ± 0,41 105 ± 10,1 1,4 2,1 

1 1,1 ± 0,32 103 ± 8,3 0,3 1,5 
2 2,2 ± 0,40 88,4 ± 7,8 0,3 0,4 

U 

0 0,05 ± 0,01    
0,5 0,54 ± 0,02 107 ± 7,6 0,9 1,9 

1 1,1 ± 0,02 104 ± 12,5 0,1 1,4 
2 2,0 ± 0,02 100 ± 10,8 0,4 0,3 

* Resultados expressos como média ± desvio padrão.  
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Sensibilidade 

Os resultados da sensibilidade (LoD e LoQ) estão expressos na tabela 17. Estes mostram 

que o método usado foi altamente sensível, permitindo a deteção e quantificação dos 

elementos em níveis ng/L. 

Tabela 17 – Valores de LoD e LoQ determinados por ICP-MS.  

 
LoD (μg/L) * LoQ (μg/L) * 

 
LoD (μg/L) * LoQ (μg/L) * 

Li 0,003 ± 0,007 0,009 ± 0,002 Ba 0,041 ± 0,0051 0,12 ± 0,015 

Be 0,003 ± 0,002 0,007 ± 0,004 Ce 0,0010 ± 0,00036 0,003 ± 0,001 

B 0,71 ± 0,24 2,1 ± 0,71 Pr 0,0007 ± 0,00041 0,002 ± 0,001 

Al 0,26 ± 0,063 0,77 ± 0,19 Nd 0,0053 ± 0,0079 0,016 ± 0,024 

Mn 0,024 ± 0,0065 0,073 ± 0,020 Sm 0,001 ± 0,0007 0,003 ± 0,002 

Co 0,0039 ± 0,0013 0,012 ± 0,0038 Eu 0,0005 ± 0,0003 0,002 ± 0,0009 

Ni 0,11 ± 0,012 0,33 ± 0,035 Gd 0,002 ± 0,0008 0,005 ± 0,003 

Cu 0,031 ± 0,0093 0,092 ± 0,028 Tb 0,001 ± 0,0007 0,003 ± 0,002 

Zn 0,14 ± 0,040 0,42 ± 0,12 Dy 0,0007 ± 0,0005 0,002 ± 0,001 

As 0,020 ± 0,0062 0,060 ± 0,019 Ho 0,0003 ± 0,0001 0,0009±0,0004 

Br 0,79 ± 0,16 2,4 ± 0,48 Er 0,0007 ± 0,0003 0,002 ± 0,001 

Rb 0,0042 ± 0,0011 0,013 ± 0,0033 Tm 0,0003 ± 0,0001 0,0007±0,0004 

Sr 0,14 ± 0,033 0,43 ± 0,10 Yb 0,0005 ± 0,0002 0,002 ± 0,0006 

Y 0,001 ± 0,0007 0,0041 ± 0,0022 Lu 0,0002 ± 0,00005 0,0006±0,0001 

Zr 0,004 ± 0,0007 0,011 ± 0,0022 Hf 0,002 ± 0,001 0,006 ± 0,003 

Nb 0,003 ± 0,002 0,010 ± 0,0066 Ta 0,011 ± 0,0038 0,034 ± 0,011 

Mo 0,007 ± 0,003 0,021 ± 0,0087 W 0,004 ± 0,002 0,01 ± 0,006 

Cd 0,002 ± 0,0006 0,007 ± 0,002 Re 0,0006 ± 0,0006 0,0019±0,0017 

Sn 0,006 ± 0,002 0,017 ± 0,006 Tl 0,0007 ± 0,0005 0,002 ± 0,002 

Sb 0,016 ± 0,0041 0,048 ± 0,012 Pb 0,004 ± 0,001 0,01 ± 0,003 

Te 0,0007 ± 0,0006 0,0002±0,0002 Bi 0,007 ± 0,005 0,02 ±0,01 

Cs 0,0089 ± 0,0032 0,026 ± 0,010 U 0,0006 ± 0,0002 0,002 ± 0,0006 

 * Resultados expressos como média ± desvio padrão. 

3.2. Análise das amostras  

As amostras de vinho em estudo, provenientes de cinco sub-regiões (Baião, Cávado, 

Monção e Melgaço, Basto e Lima) da região com DO “Vinho Verde” foram analisadas pelos 

métodos de FAAS e ICP-MS.  

A tabela 18 mostra a concentração média, mínima e máxima obtida para os diferentes 

elementos determinados no conjunto total de amostras de Vinho Verde. Na tabela consta 

ainda informação da literatura sobre os níveis máximos e mínimos descritos para cada 

elemento no vinho.  
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Como todas as amostras apresentaram, para os elementos Re, Te, Ta e Sb, valores 

inferiores aos respectivos LoD, estes elementos foram excluídos da análise estatística. 

Como referido no capítulo 1, os vários elementos podem dividir-se, de acordo com a sua 

concentração no vinho, em: macroelementos (> 10 mg/L), elementos vestigiais (entre 10 

µg/L e 10 mg/L) e ultravestigiais (< 10 µg/L)[23] .  

Tendo em conta a concentração média obtida nas amostras, elementos determinados 

distribuíram-se do seguinte modo:  

- Macroelementos: Na, Mg, K e Ca;  

- Elementos vestigiais: B, Al, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Cs e Ba;  

- Elementos ultravestigiais: Li, Be, Co, As, Y, Zr, Nb, Mo, Cd, Sn, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, 

Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, W, Tl, Pb, Bi e U.  

Analisando mais em detalhe os resultados, os elementos  Li, Al, Ni, Zn e Bi destacam-se 

porque o valor médio obtido situou-se abaixo do intervalo de concentrações referido na 

literatura. Todos os outros elementos para os quais foi possível obter dados na literatura 

mostraram valores médios concordantes com o descrito. 

Tabela 18 – Teores médios de elementos determinados no vinho. Valores mínimos e máximos 

determinados e presentes na literatura.   

 Unidade 
Concentração determinada Literatura Referência 

Média* Mín. – máx. Mín.-máx.  

Li μg/L 5,2 ± 2,4 1,21 - 13,4 10-200 [81] 

Be μg/L 0,89 ± 0,61 0,14 - 3,2 <0,01 - 13,1 [42] 

B mg/L 2,2 ± 0,44 0,95 - 3,1 1-5 [82] 

Na mg/L 17,4 ± 7,20 5,29 - 45,6 5-60 [82] 

Mg mg/L 59,7 ± 14,9 27,45 - 104,0 50-150 [82] 

Al μg/L 497 ± 213 113,7 - 1102 500-1000 [42] 

K mg/L 875 ± 237 435 - 1910 300-1500 [82] 

Ca mg/L 77,9 ± 11,8 49,2 - 110 50-150 [82] 

Mn mg/L 1,2 ± 0,42 0,53 - 2,7 1-6 [82] 

Fe mg/L 1,12 ± 1,13 0,01 – 7,4 0,24-19,40 [42] 

Co μg/L 3,11 ± 1,20 1,2 - 7,8 1,0 - 20,0 [42, 82] 

Ni μg/L 14,9 ± 6,13 6,4 - 39 30-50 [82] 

Cu μg/L 50,8 ± 55,1 6,01 - 487 10-1000 [82] 

Zn μg/L 478 ± 155 174 - 1303 500-3500 [82] 

As μg/L 2,15 ± 1,59 0,08 - 9,2 0,4 - 597,7 [42] 

Br μg/L 88,9 ± 43,7 19,9 - 253 10-700 [82] 

Rb mg/L 2,9 ± 0,81 1,21 - 6,4 0,2-4,2 [82] 

Sr μg/L 309 ± 152 84,5 - 970 200-3500 [82] 
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Tabela 18 – Teores médios de elementos determinados no vinho. Valores mínimos e máximos 

determinados e presentes na literatura (cont.).   

 Unidade 
Concentração determinada Literatura Referência 

Média* Mín. – máx. Mín.-máx.  

Y μg/L 0,79 ± 0,64 0,04 - 3,8 0,07 - 6,89 [42] 

Zr μg/L 3,3 ± 2,5 0,19 - 12,2 0,3 - 85 [42] 

Nb μg/L 0,38 ± 0,33 0,02 - 1,8 <0,08-5,0 [42] 

Mo μg/L 1,4 ± 1,9 0,07 - 12,1 1 – 10 [82] 

Cd μg/L 0,23 ± 0,12 0,06 - 0,82 0,01 - 1 [82] 

Sn μg/L 1,2 ± 0,89 0,03 - 4,4 0,99-700 [42, 82] 

Cs μg/L 14,5 ± 8,14 3,42 - 52,8 0,04-24 [42] 

Ba μg/L 129 ± 62,5 33,5 - 481 40-300 [82] 

Ce μg/L 0,58 ± 0,79 0,01 - 4,96 -- -- 

Pr μg/L 0,17 ± 0,16 0,01 - 0,87 -- -- 

Nd μg/L 0,89 ± 0,92 0,04 - 5,34 -- -- 

Sm μg/L 0,14 ± 0,14 0,01 - 0,67 -- -- 

Eu μg/L 0,10 ± 0,07 0,02 - 0,38 -- -- 

Gd μg/L 0,16 ± 0,15 0,01 - 0,78 -- -- 

Tb ng/L 42,7 ± 46,2 1,45 - 257,92 -- -- 

Dy μg/L 0,14 ± 0,11 0,00 - 0,56 -- -- 

Ho ng/L 52,6 ± 45,3 1,41 - 264,01 -- -- 

Er μg/L 0,13 ± 0,11 0,01 - 0,57 -- -- 

Tm ng/L 39,7 ± 37,5 1,52 - 221,70 -- -- 

Yb μg/L 0,14 ± 0,10 0,00 - 0,50 -- -- 

Lu ng/L 43,3 ± 31,6 1,89 - 206,57 -- -- 

Hf μg/L 0,17 ± 0,16 0,01 - 0,84 0,04-5,5 [42] 

W μg/L 0,37 ± 0,37 0,01 - 2,36 0,09-10,5 [42] 

Tl μg/L 0,63 ± 0,23 0,15 - 1,24 0,032-4,2 [42] 

Pb μg/L 9,5 ± 10,1 2,04 - 58,37 1-1125 [42] 

Bi μg/L 0,14 ± 0,16 0,01 - 0,87 >0,15 [81] 

U μg/L 0,50 ± 0,63 0,01 - 3,37 -- -- 

* Resultados expressos como média ± desvio padrão.  

3.2.1. Valor nutricional 

Na legislação relativa à rotulagem nutricional dos géneros alimentícios [83], pode ler-se 

“De um modo geral, a quantidade de um elemento a tomar em consideração para decidir o 

que constitui uma quantidade significativa corresponde a 15% da dose diária 

recomendada, especificada para 100 ml.” Assim, para as amostras de Vinho Verde 

estudadas, foi calculada a percentagem da dose diária recomendada (DDR) a que 

correspondem os elementos Mg, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn e Mo. Na tabela 19 estão indicados, 

para estes elementos, o valor de DDR, a concentração média determinada nas amostras 

analisadas e a percentagem que essa concentração representa em termos da DDR. Apenas 
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no caso do Mo o valor médio obtido representou uma percentagem da DDR superior a 

15%, pelo que apenas para este elemento se pode considerar que a ingestão de 100 ml de 

Vinho Verde contribui de modo significativo para o seu aporte diário. Para os restantes, o 

consumo de Vinho Verde não contribui de modo significativo para a dose diária ingerida. 

Tabela 19 – Contributo da ingestão de 100ml de Vinho Verde na Dose Diária Recomendada.  

Elemento DDR (mg) 
Concentração média  determinada 

(mg/100ml) 
% DDR 

Mg 375 5,9 1,6% 

K 2 000 87,5 4,4% 

Ca 800 7,8 0,98% 

Mn 2 0,123 6,2% 

Fe 14 0,1 0,71% 

Cu 1 0,05 5,0% 

Zn 10 0,0479 0,48% 

Mo 0,005 0,00141 28,2% 

 

3.2.2. Segurança/toxicidade    

Os elementos tóxicos para os quais a OIV define limites máximos são As, Cd e Pb [46]. Na 

tabela 20 estão apresentados os valores da concentração média e o valor máximo desses 

elementos nas amostras de Vinho Verde estudadas, e ainda os limites máximos 

admissíveis no vinho segundo a OIV. Quer a média, quer o valor máximo obtidos foram 

inferiores ao limite máximo estabelecido. 

Tabela 20 – Limites máximos de concentração admissíveis pela OIV para o As, Cd e Pb.  

Elemento Unidade 
Concentração determinada Limite máximo 

aceite pela OIV Média Máximo 

As μg/L 2,15 9,23 200 

Cd μg/L 0,23 0,82 10 

Pb μg/L 9,51 58,37 150 

 

3.2.3. Certificação de origem/autenticidade 

Os resultados analíticos obtidos foram submetidos a uma análise estatística de modo a 

verificar se existiam diferenças na concentração dos elementos em estudo entre as cinco 

sub-regiões da RDVV (Baião, Cávado, Monção e Melgaço, Basto e Lima). 
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Na figura 16 está representada graficamente a concentração média de cada elemento por 

sub-região. Através da análise desta figura é possível retirar conclusões gerais sobre as 

diferenças entre sub-regiões:  

- Para os elementos Na, Al, K, Fe, Cu, Y, Nb, Ce, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf e 

Pb não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre as cinco sub-

regiões; 

- Os elementos que se destacaram por apresentarem uma concentração 

significativamente superior numa região relativamente às quatro restantes foram: 

Li em Baião; Ca em Monção e Melgaço; Co em Basto e Mo em Cávado.  

- Os elementos que se destacaram por apresentarem uma concentração inferior 

numa região comparativamente às quatros restantes foram: Zn e Ba em Cávado; 

- Outros elementos distinguiram-se por apresentarem uma diferença 

estatisticamente significativa apenas entre duas regiões, sendo que uma delas 

apresenta a concentração mais alta e outra a concentração mais baixa desse 

elemento no conjunto das cinco sub-regiões: Zr e Sn apresentaram a concentração 

mais alta na sub-região do Lima e a concentração mais baixa em Basto e Baião, 

respetivamente; Pr, Nd e W apresentaram a concentração mais alta na sub-região 

do Cávado e a concentração mais baixa em Basto; o Bi apresentou a concentração 

mais alta na sub-região de Monção e Melgaço e a mais baixa em Baião.  
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Figura 16 – Concentração média de cada elemento por sub-região. Para cada elemento, diferentes 

letras (a, b, c, d) significa que existem diferenças estatisticamente significativas entre os vinhos das 

diferentes sub-regiões.  
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Figura 16 - Concentração média de cada elemento por sub-região. Para cada elemento, diferentes 

letras (a, b, c, d) significa que existem diferenças estatisticamente significativas entre os vinhos das 

diferentes sub-regiões (cont.). 



70 

 

 

 

Figura 16 - Concentração média de cada elemento por sub-região. Para cada elemento, diferentes 

letras (a, b, c, d) significa que existem diferenças estatisticamente significativas entre os vinhos das 

diferentes sub-regiões (cont.). 
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Figura 16 - Concentração média de cada elemento por sub-região. Para cada elemento, diferentes 

letras (a, b, c, d) significa que existem diferenças estatisticamente significativas entre os vinhos das 

diferentes sub-regiões (cont.). 
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Figura 16 - Concentração média de cada elemento por sub-região. Para cada elemento, diferentes 

letras (a, b, c, d) significa que existem diferenças estatisticamente significativas entre os vinhos das 

diferentes sub-regiões (cont.). 
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Figura 16 - Concentração média de cada elemento por sub-região. Para cada elemento, diferentes 

letras (a, b, c, d) significa que existem diferenças estatisticamente significativas entre os vinhos das 

diferentes sub-regiões (cont.).  
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Análise discriminante 

A aplicação de métodos quimiométricos no contexto da demonstração de 

autenticidade/origem geográfica de produtos alimentares é comum, uma vez que estes 

estudos usam um elevado número de variáveis [84]. Deste modo, a utilização de métodos 

de análise de dados multivariados é necessária para extrair a informação mais relevante. 

Os métodos comummente utilizados para discriminar a origem geográfica de alimentos 

podem ser divididos em dois grupos: (1) “não supervisionados”27 e (2) supervisionados28. 

O objetivo dos métodos “não supervisionados” é classificar as diferentes amostras sem 

conhecimento prévio da sua origem. Neste grupo estão incluídos, entre outros, a análise 

de clusters e a análise de componentes principais. No caso dos métodos 

“supervisionados”, o investigador possui informação a priori sobre a origem geográfica de 

amostras, consideradas “autênticas”, e usa essa informação para avaliar se determinadas 

outras amostras provêm daquela mesma origem geográfica. Neste grupo estão incluídos, 

entre outros, a análise discriminante (linear e quadrática) e a regressão parcial de 

mínimos quadrados (PLS29)[85].  

No presente estudo foi utilizada a análise discriminante linear (método supervisionado) 

com o objetivo de determinar de que sub-região o Vinho Verde provém. A aplicação da 

análise discriminante obedece a um conjunto de requisitos, tais como: (1) normalidade 

dos dados; (2) homocedasticidade; (3) multicolinearidade e (4) independência dos dados. 

No presente estudo, uma vez que os dados não apresentavam uma distribuição normal, foi 

realizada a sua transformação pelo método de Box-Cox. Após a normalização dos dados, 

foi então realizada a análise discriminante linear (LDA) usando os dados dos 45 elementos 

que seguiam uma distribuição normal: Li, Be, B, Na, Mg, Al, K, Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, 

As, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Cd, Sn, Cs, Ba, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 

Yb, Lu, Hf, W, Tl, Pb, Bi e U. Quatro funções discriminantes foram produzidas na análise, 

mas apenas as duas primeiras funções foram usadas para construir o gráfico 

bidimensional apresentado na figura 17. A primeira função discriminante foi responsável 

por 43,4% da variância total e a segunda por 24,8%. Cada função discriminante foi 

avaliada quanto à sua significância estatística com base no fator Wilks’ lambda. 

                                                        

 

27 Da terminologia inglesa “unsupervised”. 

28 Da terminologia inglesa “supervised”. 

29 Da terminologia inglesa “partial least squares” 
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Resumidamente, o fator Wilks’ lambda pode variar de 0 a 1, onde 0 significa 

discriminação perfeita e 1 significa que não há poder discriminatório [86]. Os resultados 

obtidos indicam um elevado poder discriminatório, tanto da função discriminante 1 

(Wilks’ lambda = 0,012, p = 0,000, e correlação canónica = 0,891) como também da 

função discriminante 2 (Wilks' lambda = 0,058, p = 0,000, e correlação canónica = 

0,828). 

 

Figura 17 – Representação gráfica da LDA dos dados obtidos na análise multielementar 

dos Vinhos Verdes estudados. 

De forma a validar o modelo produzido, recorreu-se a uma validação cruzada que tem 

como objetivo estimar a probabilidade de erros de classificação. Os resultados obtidos 

indicam que 91,1% de todas as amostras seriam corretamente classificadas (tabela 21), 

usando os coeficientes de função de classificação apresentados na tabela 22. Assim, o 

modelo discriminante desenvolvido foi considerado muito exato. 
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Tabela 21 – Resultados da classificação dos vinhos por sub-região considerando as funções 

discriminantes produzidas no modelo. 

Classificação prevista 

Região Baião Cávado 
Monção e 
Melgaço 

Basto Lima Total 
Classificação 
correta (%) 

Baião 18 0 0 0 0 18 100 

Cávado 1 15 0 0 1 17 88,2 

Monção e 
Melgaço 

1 0 50 0 1 52 96,2 

Basto 1 0 0 13 2 15 81,3 

Lima 1 0 2 1 17 21 81,0 

Total  124 91,1 

 

Tabela 22 – Resultados dos coeficientes de função de classificação produzidos pela LDA. 

Sub-Região Coeficientes de função de classificação 

Baião 
-846 + 15,3*Li + 0,00007*B – 20,2*Co + 216,2*Ni + 152,9*Zn + 5,13*Br + 

29,1*Rb – 5,8*Cs + 26,4*Ba – 0,45*Ce – 5,86*W – 27,1*Tl 

Cávado 
-844 + 5,97*Li + 0,00008*B – 25,9*Co + 208,2*Ni + 162,7*Zn + 7,19*Br + 

28,5*Rb – 0,21*Cs + 20,6*Ba – 0,34*Ce – 3,42*W – 12,4*Tl 
Monção e 
Melgaço 

-906 + 7,77*Li + 0,00001*B – 19,7*Co + 230,6*Ni + 152,1*Zn - 3,10*Br + 
32,4*Rb + 3,33*Cs + 29,0*Ba – 1,04*Ce – 7,59*W – 27,9*Tl 

Basto 
-824 + 8,20*Li + 0,0009*B – 12,7*Co + 217,8*Ni + 141,2*Zn + 0,76*Br + 

28,8*Rb + 6,81*Cs + 33,4*Ba – 2,45*Ce – 8,39*W – 23,8*Tl 

Lima 
-869 + 6,40*Li + 0,0008*B – 22,5*Co + 210,6*Ni + 153,0*Zn + 3,21*Br + 

29,5*Rb + 7,88*Cs + 32,6*Ba – 0,66*Ce – 7,07*W – 23,7*Tl 

 

Os resultados da análise multielementar mostraram que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o teor da maioria (60%) dos elementos analisados nos 

vinhos de diferentes sub-regiões. Isto pode ser explicado pelo facto da RDVV ser 

considerada a maior região demarcada portuguesa, com cerca de 7.000 Km2, e por isso, 

composta por diferentes tipos de solos, com composição físico-química bem distinta. Uma 

vez que a composição físico-química do solo tem um papel extremamente importantes na 

fitodisponibilidade de elementos essenciais e não-essenciais [87, 88], é muito provável 

que esta distinta composição influencie a composição elementar da videira, e em 

particular, da uva, que irá influenciar, por sua vez, a composição final do vinho. Além 

disso, a produção de Vinho Verde branco pode ser realizada com recurso a 26 castas 

diferentes [11], o que pode ter um papel muito importantes na composição elementar final 

dos vinhos, uma vez que se sabe que os mecanismos de aquisição, translocação e 

acumulação de elementos podem variar consideravelmente entre diferentes variedades da 

mesma espécie de planta [89-91].  
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Como mencionado anteriormente, conseguiu-se uma correcta distinção de 91,1% dos 

vinhos das cinco sub-regiões da RDVV através da aplicação da análise discriminante aos 

dados da análise multielementar. Em pormenor, foi possível distinguir os vinhos da sub-

região de Baião perfeitamente (100% classificação correta) assim como da sub-região de 

Monção e Melgaço (96,2% classificação correta). A excelente distinção da sub-região de 

Baião pode dever-se ao fato de 11 das 18 amostras analisadas desta sub-região serem 

vinhos monocasta da casta Avesso, sendo que esta casta não está presente nas amostras 

das restantes sub-regiões estudadas. Também a distinção da sub-região Monção e Melgaço 

pode dever-se ao fato de todas as amostras estudadas serem vinhos monocasta da casta 

Alvarinho, e esta casta também não estar presente nas amostras das restantes sub-regiões 

estudadas. 

Para a distinção dos Vinhos Verdes das sub-regiões de Baião, Cávado, Monção e Melgaço, 

Basto e Lima utilizou-se a concentração de 12 elementos: Li, B, Co, Ni, Zn, Br, Rb, Cs, Ba, 

Ce, W e Tl. Oitos desses elementos (Li, Ni, Zn, Rb, Cs, Ba, W e Tl) estão descritos na 

literatura como elementos geogénicos típicos, isto é, a presença destes elementos no vinho 

reflete a geoquímica do solo de origem [24, 92].   
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CAPÍTULO 4  

CONCLUSÕES E PRESPECTIVAS FUTURAS 
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Dada a importância do vinho verde para o país e em particular para a Região Demarcada 

dos Vinho Verdes, torna-se importante a existência de processos que assegurem a 

qualidade e autenticidade do produto. Este trabalho pretendeu ser um contributo para tal 

objectivo. Para o efeito, recorreu-se ao uso das técnicas analíticas FAAS e ICP-MS para 

efetuar a análise multielementar de amostras de vinho provenientes de cinco sub-regiões 

da região com DO “Vinho Verde”: Baião, Monção e Melgaço, Basto, Cávado e Lima. Com 

base nos resultados obtidos foi possível avaliar o valor nutricional do vinho em termos de 

elementos essenciais, verificar a sua segurança em termos de elementos potencialmente 

tóxicos e discriminar as amostras de acordo com a sua origem (sub-região).  

Uma vez que a maioria dos elementos potencialmente mais úteis para a diferenciação 

geográfica não estavam incluídos na validação dos métodos descritos pela OIV, em 

primeiro lugar procedeu-se a uma validação mais alargada do método de ICP-MS para os 

seguintes 29 elementos: Be, As, Y, Zr, Nb, Mo, Sn, Cs, Ba, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 

Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Tl, Bi e U. A validação incidiu sobre os parâmetros 

linearidade, exatidão, incluindo a avaliação de eventuais efeitos de matriz, precisão e 

sensibilidade.  

Os resultados obtidos desta análise multielementar permitiram concluir que:  

- O único elemento que contribui de forma significativa (cerca de 28%) para a dose 

diária recomendada, assumindo a ingestão de 100 ml de vinho verde por dia, foi o 

Mo. 

- No que diz respeito à segurança, para os elementos em que existe um limite 

máximo imposto (As, Cd e Pb), as amostras estudadas cumpriam perfeitamente as 

normas aplicáveis. 

- Não se observaram diferenças significativas nos teores da maioria dos elementos 

(Al, Cu, Se, Y, Nb, Te, Ce, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, U, Fe, 

K e Na) entre as várias sub-regiões. No entanto, para alguns elementos, foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas entre uma sub-região e as 

restantes. Por exemplo, para o Li na sub-região de Baião; o Co na sub-região de 

Basto; Mo na sub-região do Cávado e o Ca na sub-região de Monção e Melgaço. 

- Através da análise discriminante foi possível classificar fiavelmente os vinhos 

segundo a sub-região de origem, apresentando maior poder de discriminação os 

elementos Li, B, Co, Ni, Zn, Br, Rb, Cs, Ba, Ce, W e Tl.  
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Por fim, como sugestões de estudos futuros seria pertinente:  

- Estender este estudo a amostras das sub-regiões da RDVV não estudadas 

(Amarante, Ave, Paiva e Sousa). 

- Analisar um maior número de amostras, especialmente das sub-regiões de Baião, 

Basto e Lima, para tentar melhorar a discriminação dos vinhos destas sub-regiões. 

- Analisar vinhos monocasta e multicasta de forma a determinar a sua composição 

multielementar e de que forma essa informação pode ser usada no processo de 

determinação da origem geográfica do vinho. 

- Estudar a composição elementar dos Vinhos Verdes tintos para verificar em que 

medida diferem dos brancos e se também, com base no seu perfil elementar, é 

possível diferenciá-los por sub-regiões. 
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Anexo I 

Tabela 23 – Principais castas brancas presentes nas sub-regiões da Região Demarcada dos Vinhos 

Verdes.  

Castas 
Brancas 

Área de Cultivo Potencialidades tecnológicas 

Alvarinho 

- Sobretudo na zona de Monção e 
Melgaço [9]. 

- Utilizada em vinhos elementares 
(monocasta) de elevada qualidade, 
fazendo também um excelente lote 

(mistura de castas) com a casta 
Trajadura [18]. 

Arinto 

- Na maioria das regiões vitícolas do 
país [3, 9]. 

- Na RDVV, atinge o seu nível mais 
elevado de qualidade em zonas mais 

interiores, não sendo recomendada na 
sub-região de Monção e Melgaço [18]. 

- Utilizada na elaboração de vinhos 
elementares de excelente qualidade e 

em vinhos brancos de lote [18]. 

Avesso 

- Na RDVV, a sua plantação concentra-
se próxima da região do Douro, 

especificamente na sub-região de 
Baião [9]. 

- Utilizada na elaboração de vinhos 
elementares de excelente qualidade e 

em vinhos brancos de lote [18]. 

Azal 

- Cultivada principalmente nas zonas 
do interior da RDVV, particularmente 
nas sub-regiões de Amarante e Basto 

[9]. 

- Utilizada na elaboração de vinhos 
elementares de qualidade e em vinhos 

brancos de lote, com castas brancas 
regionais como Arinto, Batoca e 

Loureiro [18]. 

Batoca 

- Área de cultivo restrita à sub-região 
de Basto, onde atinge o seu melhor 

potencial de qualidade; 

- Casta de produção muito irregular 
[18]. 

- Raramente dá origem a vinhos 
elementares [18]; 

Loureiro 

- Amplamente disseminada pela RDVV 
[9]. 

- Utilizada na elaboração de vinhos 
elementares de excelente qualidade e 
em vinhos brancos de lote [3, 9, 18]. 

Trajadura 

- Oriunda da RDVV, particularmente 
da sub-região de Monção e Melgaço, 
manifestando-se também na Galiza 

(Espanha); 

- Atualmente é cultivada praticamente 
em toda a RDVV [9], porém não 

recomendada na sub-região de Baião 
[18]. 

- Utilizada na elaboração de vinhos 
elementares de excelente qualidade e 

em vinhos brancos de lote [9]. 
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Anexo II 

Tabela 24 – Principais castas tintas presentes nas sub-regiões da Região Demarcada dos Vinhos 

Verdes. 

Castas 
Tintas 

Área de Cultivo Potencialidades tecnológicas 

Alvarelhão 

- Casta cultivada nas regiões vitícolas 
Douro e o Dão; 

- Na RDVV tem pouca expansão, sendo 
cultivada principalmente na sub-região 

de Monção e Melgaço [18]. 

- Utilizada em vinhos tintos de lote 
[18]. 

Amaral 

- Cultivada principalmente na zona sul 
da RDVV (sub-região de Paiva) [18]. 

- Utilizada em vinhos tintos de lote, 
contribuindo para a conservação dos 

mesmos [18]. 

Borraçal 

- Cultivada em toda a RDVV [9]. 
- Utilizada em vinhos tintos de lote, 
favorecendo a sua vivacidade [18]. 

Espadeiro 

- Cultivada em toda a RDVV [9]. 
- Utilizada em vinhos tintos de lote 

[18]. 

Padeiro 

- Possui pouca expansão na RDVV, 
existindo apenas na sub-região de 

Basto, e nas sub-regiões do Ave e do 
Cávado [18]. 

- Utilizada em vinhos tintos de lote e 
em rosados estremes [18]. 

Pedral 

- Possui pouca expansão na RDVV, 
surgindo particularmente na sub-
região de Monção e Melgaço [18]. 

- Utilizada em vinhos tintos de lote 
[18]. 

Rabo-de-
Anho 

- Possui muito pouca expansão na 
RDVV, sendo cultivada 

particularmente na sub-região de 
Basto [18]. 

- Utilizada em vinhos tintos de lote 
[18]. 

 

Vinhão 

- Casta de elevada expansão em toda a 
RDVV [18], sendo a casta mais 

cultivada nesta região [9]. 

 

- Bastante utilizada em vinhos tintos 
de lote pela capacidade tintureira que 

possui. 

- Dá origem a vinhos de qualidade 
quando vinificada estreme [18] . 
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