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Resumo 

 

Do ponto de vista químico, o vinho é um sistema complexo que evolui a partir das uvas e, 

através da análise química com recurso a inúmeras técnicas analíticas, como a cromatografia 

líquida e eletroforese capilar, que se torna possível detetar práticas fraudulentas e 

adulterações, assim como compreender os processos que ocorrem ao longo do fabrico do 

vinho.  

Este projeto decorreu no Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I.P. incidindo na análise 

pormenorizada da base de dados obtida no âmbito da certificação e controlo de vinhos da 

Região Demarcada do Douro, particularmente de vinhos da Denominação de Origem Douro 

e da Indicação Geográfica Duriense, relativa ao período entre a acreditação do respetivo 

método e finais de dezembro de 2018. Através desta análise pretendeu-se identificar a 

possível existência de uma “impressão digital” característica para cada tipo de vinho em 

estudo, bem como avaliar a tendência da evolução na produção vitivinícola ao longo dos 

diversos anos de colheita. Posto isto, foram avaliados parâmetros analíticos essencialmente 

determinados pelo Sector da Cromatografia Líquida do laboratório como, ácidos orgânicos e 

ião sulfato, açúcares totais e ácido sórbico. Adicionalmente, este trabalho incide na validação 

do método analítico, MIVDP 111, referente à determinação das antocianinas em vinho por 

técnica de HPLC acoplada ao detetor DAD. O método mostrou ser linear, seletivo, sensível e 

preciso.  

A primeira parte deste trabalho incidiu numa pesquisa bibliográfica exaustiva de forma a 

reconhecer a importância dos compostos químicos analisados nos vinhos, bem como os 

trabalhos que já foram realizados no âmbito de descoberta de um padrão de compostos que 

permitisse realizar a caracterização dos vinhos associada ao conceito de autenticidade dos 

mesmos. O posterior tratamento e interpretação dos resultados foi realizado recorrendo a 

ferramentas estatísticas, nomeadamente o software R.  

Os resultados mostram que é possível identificar padrões e separar classes ou categorias, 

com base na análise de alguns parâmetros analíticos, permitindo especular sobre a correlação 

dos mesmos e a sua importância. Ao mesmo tempo, servem de base de orientação para os 

técnicos dos laboratórios de análise, fornecendo valores de referência.  

 

 

Palavras-chave: Vinho, Região Demarcada do Douro, IVDP, cromatografia líquida, 

eletroforese capilar, base de dados, validação, método analítico 
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Abstract 

 

From a chemical point of view, wine is a complex system that evolves from grapes. Through 

numerous analytical techniques, such as liquid chromatography and capillary electrophoresis, 

it becomes possible to detect and identify frauds, as well as understanding the whole process 

of winemaking.  

This project was carried out at Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P., focusing on the 

detailed analysis of the database obtained under the certification and control of wines from 

Douro region, concerning the period between the accreditation of the method and the end of 

December 2018. Throughout this analysis it was intended to identify a “fingerprint” that allows 

to differentiate all of the wine categories in study, as well as to analyse the evolution of the 

winemaking industry in the last years of harvest. Therefore, some of the parameters evaluated, 

mainly using liquid chromatography, were organic acids and sulphate, total sugars and sorbic 

acid. Additionally, this project also focuses on the validation of the analytical method, MIVDP 

111, referring to the determination of anthocyanins in wine by HPLC technique coupled to the 

DAD detector. This method showed to be linear, selective, sensitive and precise. 

The first part of this work consists on exhaustive bibliographic research in order to recognize 

the importance of the different compounds present in wines, as well as trying to discover a 

pattern in order to distinguish different wine categories. The subsequent treatment and 

interpretation of the results was carried out using statistical tools, namely R software. 

The results show that it is possible to identify patterns between different wine categories, based 

on the analysis of some analytical parameters. Additionally, these results serve as a guidance 

for the laboratory workers, providing reference values. 

 

 

Keywords: Wine, Douro Wine Region, IVDP, liquid chromatography, capillary electrophoresis, 

database, validation, analytical method. 
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Cy-3-gl Cianidina-3-glucósido 

Cy-3-samb Cianidina-3-sambubiósido 

DAD Detetor de rede de díodos 

Df-3-acgl Delfinidina-3-acetil-glucósido 

Df-3-gl Delfinidina-3-glucósido 

DOC Denominação de Origem Controlada 

FDA Food and Drug Administration 

FLD Detetor de fluorescência 

FTIR Fourier-transform infrared spectroscopy 

HMF Hidroximetilfurfural 

HPLC Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

IARC Agência Internacional para a Pesquisa sobre Cancro 

IGP Indicação Geográfica Protegida 
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ISO/IEC 
International Organization of Standardization/International Electrotechnical 

Commission 

IVDP Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. 

IVV Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.  

LD Limite de Deteção 
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MRE Materiais de Referências Externos 

MRI Materiais de Referências Internos 
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1. A qualidade em Enologia  

 

Durante as últimas décadas os avanços conseguidos pela ciência enológica têm conduzido a 

um enquadramento técnico e científico do conceito de “qualidade” em Enologia cada vez mais 

objetivo. Isto é, refere-se a uma noção cada vez mais ditada pelos parâmetros definidos 

cientificamente, podendo-se estabelecer um perfeito paralelismo com a noção de tipicidade 

(1). Deste modo, atualmente ao designar um vinho como “vinho de qualidade” não se trata 

apenas de uma expressão vulgarmente utilizada para descrever qualquer vinho “bom”, mas 

sim, de uma designação oficial, aceite na maior parte da Europa (2). Assim, os vinhos 

produzidos dentro da União Europeia (UE) são divididos em duas categorias de qualidade: 

Vinho de Mesa (TW1) e Vinho de Qualidade Produzido em Região Determinada (QWPSR2), 

sendo esta última categoria o indicador mais alto de qualidade. A denominação atribuída na 

UE e no Espaço Económico Europeu varia consoante a satisfação de um conjunto de 

requisitos legalmente estabelecidos relativamente à origem geográfica do vinho, à forma de 

produção, castas utilizadas e às suas características organoléticas. Por sua vez, cada país 

membro traduz estas categorias em classificações ao nível nacional. Por exemplo, em 

Portugal os vinhos são identificados perante os consumidores por Denominação de Origem 

Controlada (DOC) e Indicação Geográfica Protegida (IGP), correspondentes à categoria 

QWPSR, ou então por vinhos sem Indicação Geográfica, isto é, Vinho de Mesa que, por sua 

vez, equivale a TW da UE (2, 3). Sucede que, segundo o Regulamento (CE) nº 479/2008 do 

Conselho, entende-se por “Denominação de origem”, o nome de uma região de um local 

determinado ou, em casos particulares de um país, atribuída aos produtos que cumprem 

determinadas exigências, esclarecidas no mesmo documento. Isto é, os vinhos identificados 

como DOC possuem qualidades e características devidas principalmente a um meio 

geográfico específico, tendo em consideração os fatores naturais e humanos. Ainda, deverá 

ser produzido a partir das uvas provenientes exclusivamente dessa área geográfica, sendo 

que as castas pertencem à espécie Vitis vinífera, e a sua produção surge demarcada pelo 

mesmo território. Por sua vez, segundo o mesmo Regulamento a “Indicação geográfica” é 

atribuída aos vinhos cuja constituição resulta de pelo menos 85% de uvas provenientes 

exclusivamente da área geográfica em questão, sendo que estas uvas correspondem a castas 

pertencentes à espécie Vitis vinífera ou resultantes de um cruzamento entre esta e outra 

espécie do género Vitis (4).    

Neste sentido, a aplicação destes conceitos visa promover o reconhecimento dos produtos da 

vinha de qualidade e a tipicidade dos mesmos. Isto é, estas definições têm como o objetivo 

 
1 Do inglês, Table Wines  
2 Do inglês, Quality Wines Produced in Specified Regions 
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não só preservar um espaço geográfico com característica únicas para a produção vitícola 

(em termos de solo, clima, etc.), mas também as técnicas e os processos criados e 

desenvolvidos no que diz respeito, nomeadamente a organização do espaço, adaptação dos 

solos e das castas e a produção vitivinícola (5). 

A definição de “qualidade” em Enologia acima descrita desenvolve este termo 

fundamentalmente sob ponto de vista legislativo. No entanto, o conceito de “qualidade” 

engloba múltiplos aspetos, ou seja, para além da qualidade em termos legais, também é 

possível mencionar a qualidade organolética, nutricional e higiénica dos vinhos (1).  

Nomeadamente, diversos autores ao tentar definir este termo em Enologia adotam a definição 

devida ao enólogo espanhol António Larrea Redondo, que considera a qualidade 

principalmente sob o ponto de vista organolético, isto é, segundo as características percetíveis 

pelos nossos sentidos. Redondo afirma que “a qualidade de um vinho é o conjunto das suas 

qualidades… ou seja, o conjunto das suas propriedades que o tomam aceitável ou desejável 

para o consumidor, o qual não tem em conta os seus dados analíticos, mas é impressionado 

pelas suas particularidades que atuam agradavelmente sobre os seus sentidos” (1). Este 

conceito da qualidade apesar de ser o mais vulgar, também é, sem dúvida, o mais subjetivo, 

visto que tem em conta as aptidões sensoriais de cada individuo.  

 

2. O controlo da qualidade 

 

Desde os primórdios que o vinho se encontra presente na vida da humanidade constituindo 

um elemento fundamental da cultura gastronómica. Os seus efeitos constam desde a 

antiguidade em numerosos documentos deixados por civilizações entretanto desaparecidas. 

Nomeadamente, o vinho assumiu de algum modo um papel importante nas sociedades como 

o Egipto, Grécia e Roma. A constante presença do vinho nos banquetes dos heróis descritos 

nos poemas épicos Ilíada e Odisseia do Homero, constitui a prova disso mesmo. Por sua vez,  

os Romanos, durante a expansão do seu império, foram os responsáveis pelo transporte da 

técnica da cultura da vinha. Sendo que, as zonas vinhateiras presentes atualmente na Europa 

permanecem sensivelmente as mesmas desde o século III d.C. (6-8).  

Os dados recentemente publicados pela Organização Internacional do Vinho e da Vinha 

(OIV3) indicam que a produção mundial de vinho em 2018 está estimada em 279 milhões de 

hectolitros, sendo que 63% deste vinho é produzido por 5 países (Itália, França, Espanha, 

Estados Unidos e Argentina). O mesmo relatório mostra a evolução significativa da exportação 

do vinho ao longo da última década, sendo que em 2017 cerca de 108 milhões de hectolitros 

 
3 Do francês, Office International de la Vigne et du Vin. 
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foram transacionados mundialmente implicando a realização de inúmeras operações 

comerciais por todo o planeta. Esta globalização do comércio origina uma concorrência 

crescente entre os países, estando cada um a defender a qualidade do vinho que pretende 

vender.  

Neste contexto, face à generalizada globalização de mercados, surgiu a necessidade de 

estabelecer uma série de regras e definições de modo a promover condições iguais para todos 

os agentes económicos envolvidos e, por conseguinte, proporcionar o funcionamento correto 

do mercado. Tendo isto em mente, na União Europeia (UE) a definição do vinho sob o ponto 

de vista jurídico-normativo aparece publicada, pela primeira vez, na Regulamentação 

Comunitária em 1979 no Anexo II do Regulamento CEE nº 377/79 (Comunidade Económica 

Europeia, 1979) estando presente em todas as reformas da OCM (Organização Comum de 

Mercado) Vitivinícola desde então, sem qualquer alteração (9). O Regulamento (CE) nº 

479/2008 do Conselho também menciona esta definição, mais precisamente no seu Anexo IV 

(4). Citando esta definição surge:  

“Por “vinho” entende-se o produto obtido exclusivamente por 

fermentação alcoólica, total ou parcial, de uvas frescas, esmagadas ou 

não, ou de mostos de uvas.”  

Deste modo, encontra-se estabelecido como o único ingrediente autorizado no fabrico do 

vinho as uvas frescas. Além disso, na definição citada também surge mencionado “mosto de 

uvas” como um ingrediente alternativo para o fabrico do vinho, porém o Regulamento OCM 

esclarece que por mosto de uvas entende-se “produto líquido obtido naturalmente ou por 

processos físicos a partir de uvas frescas”. Portanto, deste modo surge clarificada e reforçada 

a ideia da utilização exclusiva de uvas frescas na elaboração dos vinhos. No entanto, existem 

exceções e derrogações que é necessário ter em consideração, mas que continuam a 

transparecer a lógica do ingrediente único. Entre os principais exemplos encontra-se a 

produção do vinho licoroso que implica a adição da aguardente vínica, processo autorizado 

em toda a Comunidade. Por sua vez, os peculiares vinhos gregos “Retsina” resultam da 

adição de resina de pinheiro de alepo, cuja prática apenas é aplicável na Grécia. Outro 

exemplo pertinente consiste no enriquecimento do mosto sob a forma de adição de sacarose 

ou de mosto concentrado, procedimento autorizado somente em países mais setentrionais, 

cujas zonas vitícolas são caracterizadas pela presença de um clima mais frio (4, 7, 9).  

Estando esclarecida a definição enológica e legal do vinho, é importante mencionar que este 

constitui um produto quimicamente bastante complexo. A química do vinho ainda hoje não é 

totalmente conhecida, embora os últimos avanços tecnológicos tenham permitido realizar 

progressos na compreensão dos processos naturais que dão origem ao vinho e às inúmeras 

substâncias que o constituem. Designadamente, a evolução dos equipamentos instrumentais 
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transmite-se no aumento da sensibilidade de diversas determinações analíticas e de 

especificidade, possibilitando o doseamento individualizado de inúmeros compostos cujas 

estruturas químicas são idênticas (10). Esta evolução influencia fortemente a vitivinicultura, 

principalmente no âmbito do controlo analítico de mostos e vinhos, fator crucial ao longo de 

toda a produção do vinho, tal como irá ser abordado mais à frente.  

De uma forma geral, os principais constituintes do vinho correspondem a água (70 – 90%), 

etanol (8 – 20%), glúcidos (0,1 – 20%) e ácidos, assim como inúmeros outros compostos 

químicos, desde moléculas simples até polímeros complexos, entre os quais é de destacar os 

taninos, antocianinas, flavonoides, entre outros (11). Deste modo, para a determinação das 

características químicas de um vinho é necessário recorrer tanto à química analítica como à 

química-física. Isto porque, sendo o vinho uma solução, não basta determinar a sua 

composição analítica, também é necessário ter em conta os equilíbrios envolvidos, isto é, 

equilíbrios químico-físicos, de ácido-base, de oxidação-redução, entre outros. (7). Tendo isto 

em mente, no âmbito do controlo analítico de mostos e vinhos é recorrente avaliar tanto os 

parâmetros físicos (massa volúmica, viscosidade, etc.) como quantificar os ácidos, os 

glúcidos, os polifenóis, os constituintes voláteis e minerais, os parâmetros caracterizadores 

da oxidação, entre outros (1, 10). Este controlo deverá ainda ser acompanhado do controlo 

microbiológico e da análise sensorial. É impressionante o facto de que uma determinada 

característica organolética de um vinho ser o resultado da composição química particular de 

um conjunto de moléculas que combinadas provocam o efeito observado (7). Adicionalmente, 

o controlo analítico também poderá ser completado pelo controlo de materiais que se 

encontram em contacto com os mostos e vinhos, como é o caso de rolhas de cortiça e outros 

vedantes alternativos e de inúmeros produtos enológicos (12).  

O controlo analítico constitui uma ferramenta da maior importância durante todas as fases da 

produção do vinho, desde a matéria-prima, passando por todo o processo de vinificação e 

culminando no envelhecimento, conservação e engarrafamento. Desde logo, o controlo do 

estado sanitário das uvas, do seu nível de maturação, das suas características ácidas e 

sacarinas, do perfil aromático, entre outras propriedades, possui um papel relevante, na 

medida em que, não só define a qualidade futura dos vinhos, como também condiciona a 

tecnologia vitivinícola a utilizar. Por sua vez, durante o processo de vinificação a importância 

do controlo analítico torna-se evidente aquando da necessidade inquestionável de 

acompanhar principalmente a fermentação alcoólica e a evolução ácida dos mostos. 

Adicionalmente, a monitorização rigorosa e periódica dos vinhos ao longo dos processos de 

conservação e envelhecimento permite antecipar uma evolução inadequada ou prejudicial do 

vinho, tornando-se possível intervir e corrigir o problema atempadamente (1, 7, 12). Assim, 

aquando das correções, colagens, filtrações e inúmeras outras práticas enológicas aplicadas, 
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é necessário realizar um controlo exigente de modo a assegurar a qualidade do produto final. 

Sucede que, atendendo a inúmeros processos envolvidos na produção do vinho e face à 

generalizada globalização dos mercados, tornou-se evidente a necessidade de harmonização 

dos métodos analíticos, bem como de todas as práticas do setor vitivinícola. Impôs-se, 

portanto, a criação de uma OCM Vitivinícola, que corresponde a um instrumento legislativo 

(Regulamento) emanado do Conselho dos Ministros de Agricultura da União Europeia, que 

visa o estabelecimento de regras a utilizar no setor vitivinícola, bem como a sistematização e 

descrição de todas as práticas enológicas autorizadas (4, 9, 10). Sendo que, é de referir que 

qualquer prática enológica que não se encontre nestes regulamentos é considerada ilegal. 

Segundo o Artigo 31.º do Regulamento (CE) nº 479/2008 do Conselho, ficou estipulado que 

os métodos de análise a utilizar para determinar a composição dos mostos, vinhos e demais 

produtos vinícolas abrangidos pelo mesmo, bem como para averiguar se esses produtos 

foram alvos de tratamentos contrários aos autorizados pela UE, são os métodos 

recomendados e publicados pela OIV. O presente regulamento ainda acrescenta que caso 

não existam métodos ou regras recomendadas pela OIV, poderão ser adotados métodos 

alternativos desde que estes se encontrem em conformidade com a legislação do Estado 

Membro em questão (4, 10). Esta ideia surge reforçada com a publicação do Regulamento 

(EU) nº 1308/2013, na medida em que, apresenta um forte impacto na relação entre métodos 

da OIV e aqueles que são admitidos na UE. Isto é, no Artigo 80.º do mesmo Regulamento 

consta que “ao autorizar para o vinho as práticas enológicas a que se refere o artigo 75.º, n.º 

3, alínea g), a Comissão tem em conta as práticas enológicas e os métodos de análise 

recomendados e publicados pela OIV, bem como os resultados da utilização experimental de 

práticas enológicas ainda não autorizadas” (12, 13). Portanto, deste modo a UE “tem em 

conta” a adotação de métodos diferentes aos que regulam na OIV, dando a possibilidade de 

um determinado Estado Membro autorizar um dado método de análise.  

A OIV corresponde a um organismo intergovernamental de natureza científica e técnica, com 

competência reconhecida no domínio da vinha e do vinho, das bebidas à base do vinho, das 

uvas de mesa, das passas secas e de outros produtos derivados da vinha (www.oiv.int). 

Sucessora do antigo Office International de la Vigne et du Vin, criado em 1924 e de que 

Portugal foi membro fundador, é atualmente formada por 47 Estados membros e por duas 

regiões com o estatuto de Observadores (10, 12). A título de curiosidade, consta que 85% de 

produção global e 80% de consumo mundial do vinho é efetuado por estes países, membros 

da OIV. Daqui resulta que, cerca de duas em cada cinco garrafas de vinho consumidas no 

mundo são importadas. Reforçando, deste modo, a anterior ideia da importância do controlo 

de vinhos face às transações mundiais deste produto. 

http://www.oiv.int/
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A OIV agrega ainda, inúmeras outras organizações intergovernamentais e não-

governamentais com estatuto de Observador (12). Os principais objetivos da sua atividade 

consistem em informar os seus membros das medidas que devem ser tomadas de modo a 

resolver as preocupações dos produtores, dos consumidores e de outras partes envolvidas 

no setor, apoiar outras organizações internacionais tanto governamentais como não-

governamentais e contribuir para a harmonização internacional das práticas e normas 

existentes. Compete-lhe também desenvolver normas internacionais, de modo a melhorar as 

condições de produção e de comercialização, assegurando ao mesmo tempo os interesses 

dos consumidores. De modo a alcançar os objetivos supracitados, esta organização dispõe 

de competências nas áreas de métodos de análise, especificação de produtos, práticas 

enológicas, produtos enológicos, rotulagem e concursos. Por sua vez, estes encontram-se 

expressos por via de diversos compêndios, permanentemente atualizados (10, 12, 14). 

Relativamente a harmonização dos métodos analíticos utilizados no controlo de qualidade do 

setor vitivinícola, a OIV dispõe de dois documentos para este fim: Compêndio dos métodos 

internacionais de análise dos vinhos e dos mostos (Recueil des méthodes internationales 

d'analyse des vins et des moûts) e Compêndio dos métodos internacionais de análise de 

bebidas espirituosas de origem vitivinícola (Recueil des méthodes internationales d'analyse 

des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole).  

Para além de toda a regulamentação do controlo analítico de mostos e vinhos, outro aspeto 

que determina a qualidade dos resultados produzidos, assenta na qualidade laboratorial, que 

nas últimas décadas, tem evoluído significativamente com a acreditação dos laboratórios, o 

controlo de qualidade dos resultados e a automatização da análise (10). Portanto, para o 

aumento da qualidade laboratorial contribuem tanto a validação dos métodos de análise, como 

a harmonização das práticas laboratoriais. Por validação entende-se a caracterização de um 

método analítico, isto é, descrição das suas características funcionais através de parâmetros 

estipulados que avaliam o seu desempenho. Por conseguinte, a validação permite garantir a 

qualidade operacional e o desempenho analítico. Os parâmetros de desempenho encontram-

se perfeitamente definidos e com formas de determinação facilmente disponíveis, envolvendo 

os conceitos de especificidade e de seletividade, de gama de trabalho e da linearidade da 

curva de calibração, de sensibilidade, dos limites (de decisão, de deteção e de quantificação), 

da precisão (repetibilidade, precisão intermédia e reprodutibilidade), da exatidão, da robustez 

e da coerência (10, 15).  

Para finalizar esta abordagem, embora até aqui tenha sido atribuída maior ênfase ao controlo 

analítico dos vinhos e dos mostos, é importante referir o domínio de primordial importância no 

controlo de qualidade de vinhos, a análise sensorial. Nomeadamente, as instituições 

incumbidas da avaliação da conformidade de vinhos tanto ao nível do controlo da qualidade 
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bem como da certificação dos mesmos, são dotadas de uma Câmara de Provadores, para 

além dos laboratórios responsáveis por análises físico-químicas e microbiológicas  

Para concluir, atualmente, muitos países exigem que os laboratórios de organismos de 

certificação, de verificação e de inspeção estejam acreditados de acordo com os programas 

reconhecidos oficialmente, nomeadamente a norma internacional ISO/IEC 17025. Deste 

modo poderá ser assegurado o controlo de qualidade adequado e implementado de forma a 

poder garantir a fiabilidade dos resultados analíticos (16, 17). No geral, toda esta 

regulamentação (nacional, comunitária, internacional) tem por objetivo a proteção do vinho, 

da sua autenticidade, tipicidade e genuinidade, bem como assegurar condições de produção 

sustentáveis e a segurança alimentar deste produto. Porém, torna-se fulcral a revisão continua 

destes regulamentos dado a constante evolução do sector vitivinícola. Por um lado, o enorme 

desenvolvimento das técnicas veio abrir novas perspetivas no âmbito do combate às fraudes, 

da segurança alimentar e uma mais precisa caracterização da origem dos mostos e vinhos. 

Por outro lado, os processos tradicionais de vinificação são completados, cada vez mais, com 

novas técnicas e saberes enológicos, de modo a possibilitar um melhor aproveitamento de 

todas as qualidades de uma colheita, permitindo elaborar vinhos mais requintados (5, 18).  

 

2.1 Controlo de qualidade em Portugal 

 

Em Portugal, os organismos responsáveis pela certificação dos vinhos de uma determinada 

região denominam-se de comissões vitivinícolas regionais (CVR). Isto é, cabe a estas 

organizações realizar uma rigorosa coordenação e controlo dos vinhos de modo a garantir a 

sua genuinidade e qualidade. A classificação dos vinhos como DOC ou Regional e a 

averiguação se os seus rótulos se encontram de acordo com a legislação portuguesa e 

europeia são de total responsabilidade das CVR, sendo que apenas após esse processo é 

que é autorizada a comercialização do vinho. As regiões vitivinícolas do Alentejo, Bairrada e 

Dão são apenas alguns dos exemplos das 14 CVR existentes em Portugal (19). Por sua vez, 

a função destas organizações é controlada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. (IVV), criado 

pelo Decreto-Lei n.º 304/86 de 22 de setembro. O papel deste instituto consiste, 

nomeadamente, na coordenação e no controlo da organização institucional do setor 

vitivinícola. Possui também como competências assegurar do sistema de certificação da 

qualidade, definir e acompanhar as regras da OCM, bem como participar na coordenação e 

supervisão da promoção dos produtos vitivinícolas (20). Sucede que, segundo o Decreto-Lei 

n.º 46/2007 de 27 de fevereiro, surge entre as atribuições do IVV, I.P.: “realizar auditorias de 

gestão e dos sistemas de controlo e de certificação das entidades certificadoras dos produtos 

vitivinícolas com direito a denominação de origem ou indicação geográfica”. Posto isto, no 
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referido decreto-lei encontra-se ainda explicito que o IVV, I.P. constitui um organismo central 

com jurisdição sobre todo o território nacional.  

Relativamente à denominação de origem e indicação geográfica da Região Demarcada do 

Douro, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. (IVDP) é o organismo responsável 

pela regulamentação, certificação, fiscalização, controlo e aplicação do regime sancionatório 

(21, 22). Deste modo, é assegurada a qualidade, a autenticidade e a proteção das 

denominações de origem Douro e Porto e da indicação geográfica Duriense. Este organismo 

ainda surge caracterizado, segundo o Decreto-Lei n.º 97/2012 de 23 de abril, como “um 

instituto público, integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa e financeira e património próprio”.  

 

Figura 1: Selo de garantia (22). 

O IVDP, I. P., surge em 2003 devido à fusão do Instituto do Vinho do Porto com a Comissão 

Interprofissional da Região Demarcada do Douro (CIRDD). Assim, o Estado detém um papel 

fundamental na Região Demarcada do Douro, a mais antiga região vinícola demarcada e 

regulamentada do mundo (3, 21). Por conseguinte, a principal missão do IVDP consiste no 

controlo rigoroso da qualidade e da quantidade dos vinhos do Porto, regulamentando o 

processo produtivo, bem como a proteção e defesa das denominações de origem Douro e 

Porto e indicação geográfica Duriense. Tendo em vista a prossecução deste objetivo, mais 

especificamente a competência na certificação de produtos e nas áreas dos métodos de 

análise, o IVDP dispõe de um Laboratório e de uma Câmara de Provadores que visam a 

execução das análises físico-químicas, microbiológicas e organoléticas de modo a avaliar o 

cumprimento dos rigorosos requisitos qualitativos exigidos, nomeadamente face a certificação 

de Denominação de Origem e a avaliação de segurança como produto alimentar 

(www.ivdp.pt). Assim, o Laboratório encontra-se apetrechado com os equipamentos de 

análise mais modernos e dotado de um corpo técnico convenientemente formado e 

http://www.ivdp.pt/
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especializado. Este laboratório foi o pioneiro em Portugal face à acreditação no setor 

vitivinícola, tendo sido acreditado em 1994 com 12 ensaios qualificados pelo Instituto 

Português de Acreditação (IPAC) de acordo com as disposições contidas mais tarde na norma 

NP EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio 

e calibração – recentemente atualizada para a norma NP EN ISO/IEC 17025:2018. 

Atualmente, este encontra-se acreditado para 77 ensaios, envolvendo diversos métodos 

analíticos que têm por base métodos oficiais de análise ou, na sua ausência, métodos 

reconhecidos internacionalmente. Por sua vez, é importante salientar que estes ensaios 

laboratoriais envolvem diversas matrizes, entre as quais o vinho, vinho licoroso, vinho 

espumante4, vinho frisante5, bebidas espirituosas6 e aguardente vitícola, pelo que alguns dos 

métodos empregues constituem métodos internos, na medida em que são métodos 

provenientes de adaptações ou modificações dos métodos normalizados ou então foram 

integralmente desenvolvidos pelo próprio laboratório (23). O Anexo Técnico do Certificado de 

Acreditação IPAC Nº C0024 e a Lista de Certificações sob Acreditação Flexível discriminam 

o âmbito dessa acreditação e estão disponibilizadas para a consulta no site oficial do IVDP.  

 

3.  A Região Demarcada do Douro  

 

A Região Demarcada do Douro (RDD) é a primeira região vinícola demarcada e 

regulamentada do mundo (19, 20, 22). Foi criada em 1756 aquando da instituição da 

Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro pelo Marquês de Pombal (5, 24). 

Posteriormente, entre os anos 1758 e 1761, nos limites das demarcações pombalinas foram 

levantados grandes marcos de pedra (Figura 2), constituindo no seu total 335 marcos de 

granito gravados com o ano da colocação (5, 24, 25). Todavia, a área da região demarcada, 

tal como a conhecemos atualmente, foi definida apenas em 1921 pelo Decreto n.º 7934, de 

10 de dezembro.  

 
4 Segundo o Regulamento (CE) nº 479/2008 do Conselho por “vinho espumante” entende-se o produto obtido por primeira ou 
segunda fermentação alcoólica de uvas frescas ou de mosto de uvas ou de vinho. Quando se procede à abertura do recipiente, 
libera dióxido de carbono proveniente exclusivamente da fermentação e 1ue apresenta, quando conservado à temperatura de 
20 ºC em recipientes fechados, uma sobrepressão, devida ao dióxido de carbono em solução, igual ou superior a 3 bar. 
5 Segundo o Regulamento (CE) nº 479/2008 do Conselho por “vinho frisante” entende-se o produto obtido a partir de vinho, desde 
que esse vinho tenha um título alcoométrico total não inferior a 9 % vol. Tem um título alcoométrico adquirido não inferior a 7 % 
vol. Apresenta, quando conservado à temperatura de 20 ºC em recipientes fechados, uma sobrepressão, devida ao dióxido 
de carbono endógeno em solução, não inferior a 1 bar nem superior a 2,5 bar. 
6 Rum; Whisky ou Whiskey; Aguardente de cereais; Aguardente vínica; Brandy ou Weinbrand; Aguardente bagaceira ou bagaço 

de uva; Aguardente de bagaço de frutos; Aguardente de uva seca ou raisin brandy; Aguardente de frutos; Aguardente de sidra e 
aguardente de perada; Aguardente de mel; Hefebrand ou aguardente de borras; Bierbrand ou eau-de-vie de bière; Topinambur 
ou aguardente de topinambos; Vodka; Aguardente de (seguida do nome do fruto) obtida por maceração e destilação; Geist 
(associado ao nome do fruto ou da matéria-prima utilizada); Genciana; Bebida espirituosa zimbrada; Gin; Gin destilado; London 
gin; Bebida espirituosa com alcaravia; Akvavit ou aquavit; Bebida espirituosa anisada; Pastis; Pastis de Marseille; Anis; Anis 
destilado; Bebida espirituosa com sabor amargo ou bitter; Vodka aromatizado; Mistrà; Väkevä glögi ou spritglögg; Berenburg ou 
Beerenburg. 
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Em dezembro de 2001, uma pequena parte da região, cerca de 24 mil hectares do Alto Douro 

Vinhateiro foram classificados pela UNESCO7 como Património Mundial da Humanidade pela 

sua “paisagem cultural, evolutiva e viva”. 

 

Figura 2: Exemplar datado de 1758 de um Marco Pombalino exposto no IVDP. 

Na sua totalidade, a RDD constitui uma área aproximadamente de 250 mil hectares com 44 

mil de vinha, cujo fruto são os vinhos do Porto e do Douro. A singularidade da paisagem do 

Douro, esculpida ao longo de séculos, definida pelos ingremes patamares sustentados por 

muros de xisto (socalcos) cercados pelas serras, beneficia de uma diversidade de microclimas 

estando, por isso, a RDD dividida em três sub-regiões: Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro 

Superior, ilustradas na Figura 2. As diferenças climáticas existentes dão origem a diferentes 

terroirs8, cuja expressão é bastante nítida nos vinhos provenientes desta região. Deste modo, 

a medida que avançamos para montante, o clima torna-se mais seco e existem maiores 

flutuações térmicas como o resultado da diminuição da humidade e do aumento da 

temperatura (19, 22). Ou seja, a continentalidade aumenta à medida que se caminha para o 

Douro Superior, os verões tornam-se cada vez mais quentes e os invernos mais frios. “Nove 

meses de inverno e três de inferno”, expressão popular tipicamente utilizada para retratar o 

Alto Douro (26). Posto isto, os vinhos produzidos no Baixo Corgo são geralmente menos 

complexos e mais elegantes, quando comparados com os vinhos oriundos do Alto Douro que 

 
7 Do inglês, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
8 Termo francês que traduz a influência de inúmeros fatores na qualidade das uvas de uma determinada vinha. Solo, clima ou 
microclima, casta, drenagem, condução da vinha, etc. 
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possuem uma maior complexidade em termos organoléticos, sendo caracterizados como 

vinhos mais encorpados9, mais alcoólicos e mais secos. 

É ainda de referir que, no decorrer de mais de dois séculos, a demarcação pombalina apenas 

abrangia os vinhos fortificados, sendo que , somente em 1979, passou a ser aplicada aos 

vinhos de mesa (2). Atualmente, segundo o anuário do IVV, I.P., da globalidade de volume de 

vinho produzido na RDD, cerca de 50% correspondem aos vinhos da região, como o Douro, 

Moscatel Douro, Espumante Douro, Duriense e vinhos sem DOP/IGP. Os restantes 50% do 

volume são destinados à produção de Vinho do Porto (19). Para a produção dos vinhos do 

Porto e do Douro, na RDD encontra-se autorizada a utilização de cerca de 116 castas, sendo 

que a produção dos vinhos do Douro envolve o uso das mesmas uvas com que se produzem 

os Porto (2, 27). 

Em suma, citando o professor Gaspar Martins Pereira “nenhum grande vinho é dado pela 

natureza”, pelo que, a diversidade presente na RDD reflete um conjunto de práticas culturais 

que foram preservadas ao longo de gerações, em complementaridade com as características 

únicas e distintivas da região produtora e a capacidade de valorização desse espaço regional 

(5). 

 

Figura 3: Mapa da Região Demarcada do Douro (RDD) com as três sub-regiões assinaladas . 

 

 

 
9 Vinho tinto que normalmente se apresenta com muita cor e pesado; com elevado teor alcoólico e de essências. 
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4. A Biotecnologia 

  

4.1 O Vinho  

 

Definido o vinho, considerada a diversidade dos seus tipos e as inúmeras recomendações e 

os regulamentos existentes, importará referir que a sua produção consiste num processo 

variado, que se desenrola em sucessivas etapas durante as quais, sem perda da identidade, 

constantemente se renovam as suas potencialidades primordiais.  

Nos tempos recentes, utilizam-se múltiplos processos de vinificação, desde os mais primitivos 

criados pela tradição e experimentados durante muitos séculos, estando muitas vezes 

associados a sustentação da qualidade da marca, até aos mais sofisticados, apoiados no 

conhecimento científico. De facto, tem-se assistido, cada vez mais, a um forte investimento 

nos diversos projetos científicos ligados ao vinho, na biotecnologia, na análise química, etc., 

ao mesmo tempo que se dá a introdução de maquinaria mais sofisticada com aplicação tanto 

nas operações de cultivo da vinha como nos sistemas de vinificação (6, 18). Porém, nesta 

área, tal como em muitas outras, se faz a defesa dos processos naturais e condenação da 

intervenção humana, muitas vezes até de modo obsessivo. A tradição, o modo de “como 

sempre se fez”, surge aliada de um caráter de prestígio e, embora o vinho resulte da díade 

natureza-cultura, muitos tentam destacar o primeiro termo. No entanto, torna-se importante 

evidenciar que a enologia poderá ser vista na vertente de uma atividade que visa salvar o 

vinho do seu destino natural e, permitir que este alcance o máximo das suas potencialidades, 

o que nunca poderia ocorrer espontaneamente. Posto isto, de modo a finalizar esta 

abordagem, já dizia o professor Cândido Hipólito-Reis: 

“Feita a descoberta de ser o vinho um produto analogicamente 

concebido como vivo, facilmente se compreende que a atividade 

enológica seja como a atividade médica, indissociavelmente, arte, 

ciência e ofício” (6). 

Relativamente à definição do vinho, esta alude à fermentação alcoólica do sumo de uvas 

frescas, que corresponde, por sua vez, a um processo microbiológico por via do qual as 

leveduras obtêm a sua energia vital (6, 7, 28). Porém, a fermentação não é o único processo 

pelo qual os microrganismos conseguem obter energia, sendo que existe a respiração, forma 

mais rentável ao nível energético, mas que apenas se dá na presença do oxigénio. Portanto, 

ambos permitem transformar a energia potencial química dos nutrientes em energia 

metabólica, por processos oxidativos, isto é, por transferência de átomos de hidrogénio, com 

os seus eletrões, dos substratos para o oxigénio, no caso da respiração, ou para uma outra 
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substância que se forme, fermentação (6). Deste modo, ambos os processos partilham a 

mesma via inicial de entrada de substrato (glucose), denominada glicólise, porém dependendo 

das condições de aerobiose as leveduras optam por um dos processos metabólicos (29). Na 

glicose também poderá entrar como substrato a frutose, utilizando uma via própria, e também 

as restantes oses, por vias apropriadas, sendo que estas deverão ser primeiramente 

transformadas numa das duas mencionadas (6, 28).  

O processo fermentativo pode ser adjetivado de alcoólico, acético, lático, entre outros, com 

base nos variadíssimos produtos que se formam. No caso da fermentação alcoólica, as 

leveduras utilizam como “matéria prima” todo o açúcar disponível de modo a transformar em 

álcool. No mosto, os açúcares fermentáveis são glucose e frutose e, o álcool produzido 

corresponde ao etanol. A transformação destes açúcares em etanol realiza-se por uma série 

de reações químicas complexas, sendo que cada uma destas é catalisada por uma enzima 

especifica, dando origem a inúmeros produtos secundários que se irão concentrar no vinho 

em teores maiores ou menores, consoante as condições às quais as leveduras irão estar 

sujeitas. Num sistema fermentativo, as leveduras que se encontram no fundo da cuba irão 

estar submetidas a um ambiente diferente das que estão à superfície, ficando condicionada a 

sua atividade, pelo que para a mesma estirpe de leveduras a produção de diversas 

substâncias poderá variar significativamente. O acetaldeído, os ácidos succínico, acético, 

lático e pirúvico, os poliálcoois representam apenas algumas das substâncias que são 

formadas aquando da fermentação (6, 7). Adicionalmente, muitos outros compostos que 

aparecem no meio resultam da atividade não só das leveduras, mas também das bactérias, 

sendo que na vitivinicultura torna-se relevante o conhecimento das diferentes espécies, 

estirpes e a sua história (6). Surge que os microrganismos dão origem a variados produtos 

com interesse ao nível do gosto e do aroma do produto final, predispondo a produção de 

vinhos com um determinado perfil aromático, pelo que muitas vezes estes são 

cuidadosamente selecionados para o efeito. Atualmente, a utilização de leveduras 

selecionadas constitui uma prática comum, tal como o vai sendo cada vez mais a de bactérias, 

de modo a possibilitar o controlo de algumas fermentações e enriquecimento dos vinhos em 

alguns dos produtos desejados. Nos processos primitivos, apenas se recorria às leveduras e 

bactérias indígenas, que acompanham geralmente as uvas desde a vinha, estando dispostas 

a sua superfície, apenas entrando em contacto com a polpa aquando do processo de 

esmagamento. Porém, nos processos atuais estes microrganismos nativos podem ser mesmo 

prejudiciais, na medida em que poderão dar origem a metabolitos indesejáveis, que 

condicionem o gosto e os aromas. De modo, por um lado, controlar a fermentação e inibir a 

atividade biológica dos agentes autóctones e, por outro predispor a formação de um vinho 
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com um determinado perfil aromático, recorre-se às leveduras obtidas comercialmente, sendo 

que estas são adicionadas ao meio de fermentação num processo referido como inoculação.  

Foi com o trabalho de Louis Pasteur relativo à fermentação alcoólica, publicado entre 1857 e 

1860, que se estabeleceu o papel primordial das leveduras em toda a cadeia de produção de 

vinho (30, 31). Nas fermentações espontâneas, desde que não inoculadas, as inúmeras 

espécies que se desenvolvem transmitem a diversidade presente nas uvas, sendo que ao 

longo da produção do vinho, umas desenvolvem-se mais do que outras, utilizando os 

substratos também a velocidades diferentes. Mesmo assim, entre as leveduras, a espécie 

Saccharomyces cerevisiae embora raramente isolada de bagos de uvas, predomina na 

microbiota encontrada na adega (12). Ou seja, no processo de produção do vinho, ocorre 

naturalmente uma sucessão de microrganismos, acabando por predominar a levedura 

Saccharomyces cerevisiae (32). À medida que decorre a degradação dos açucares do mosto 

de uva, em condições anaeróbias, dá-se a produção de teores elevados de álcool e libertação 

de dióxido de carbono e calor, ao mesmo tempo que é aplicado ao mosto o dióxido de enxofre 

de modo a inibir o crescimento de leveduras e bactérias indesejáveis, estabelecendo-se, por 

conseguinte, um ambiente seletivo, ideal para proliferação desta levedura (12, 33). De modo 

a assegurar um início mais rápido de fermentação e o predomínio da levedura desejada, a 

adição de leveduras secas ativas faz parte da rotina das práticas aplicadas na maioria das 

adegas, sendo as Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces bayanus as espécies mais 

comercializadas (31, 34). Para além destas, existe uma grande diversidade de leveduras no 

mercado que visam responder às exigências estabelecidas por parte dos produtores, alguns 

dos exemplos correspondem às estirpes tolerantes ao etanol para evitar amuos de 

fermentação, leveduras “aromáticas” para permitir a produção de vinhos brancos mais 

perfumados, “killer” de modo a inibir as leveduras nativas, “regionais” ou “varietais” especificas 

de uma determinadas casta de uva ou região vinícola, entre outras (12, 31).  

A fermentação alcoólica geralmente dura entre 3 e 14 dias, mas poderá ser muito mais 

demorada caso a temperatura da incubação for baixa, o que poderá ser efetuado de uma 

forma intencional. Ao longo deste processo a densidade (medida pelo densímetro 

correspondendo a concentração de açucares) vai diminuindo até alcançar os valores de 992 

ou 993, a partir dos quais o vinho se encontra seco e poderá passar para a armazenagem. 

Habitualmente, a temperatura de fermentação é controlada recorrendo-se a diversos artifícios 

enológicos, de modo a alcançar um determinado objetivo. Dito isto, a aplicação de 

temperaturas mais baixas, entre 14º e 20ºC resulta em fermentações mais lentas, sendo que 

as leveduras produzem mais ésteres aromáticos. À medida que se aumenta a temperatura, a 

fermentação é cada vez mais rápida, no entanto acima dos 35ºC a grande parte dos aromas 

se perde e as leveduras poderão morrer devido ao stress térmico.  
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Consoante o tipo de vinho a tecnologia utilizada para a sua produção varia consideravelmente.  

A preparação da maioria dos vinhos tranquilos brancos é realizada de “bica aberta”, ou seja, 

apenas o líquido resultante do esmagamento das uvas brancas sofre a fermentação alcoólica, 

separado dos restantes componentes (peliculas, grainhas, engaços). Portanto, ao contrário 

dos vinhos tintos, a fermentação dos vinhos brancos fica confinada unicamente ao mosto. Por 

conseguinte, o tempo de contacto entre o mosto e as peliculas é reduzido drasticamente, não 

permitindo a extração de compostos fenólicos responsáveis pela cor, aroma e estrutura, 

presentes nas peliculas. Assim sendo, corre-se o risco de produzir vinhos brancos com pouca 

intensidade, magros e sem capacidade de envelhecimento em garrafa. De modo a permitir a 

dissolução dos compostos fenólicos da pelicula no mosto, atualmente recorre-se a um período 

de maceração pré-fermentativa. Esse processo dura entre 3 a 12 horas, geralmente dentro 

de uma prensa pneumática, e permite que os vinhos brancos ganhem intensidade, corpo e 

longevidade em garrafa. 

Para a obtenção dos vinhos de tranquilos rosados (rosés) a fermentação alcoólica é feita 

exatamente como nos vinhos brancos, mas recorrendo as uvas tintas. O mosto rosado poderá 

ser obtido via uvas tintas que são colhidas ainda no estado de submaturação ou, ainda por 

sangria das massas tintas, isto é, a recolha do líquido das massas destinadas a produção do 

vinho tinto antes do início da fermentação. Neste último caso, o vinho tinto resultante irá 

possuir maior concentração em termos de cor, corpo e estrutura, dado a presença de elevada 

concentração de peliculas das uvas no mosto tinto. Assim sendo, no caso dos vinhos tintos, 

a incubação engloba a presença das peliculas dos bagos e das grainhas. Posto isto, 

compreende-se que o vinho tinto geralmente possui maior estabilidade que o rosado e este 

maior que o branco. Isto dito por outras palavras,  maior concentração de compostos com 

propriedades quelantes, antioxidantes e taninantes solubilizados resultam numa maior 

estabilidade do vinho resultante (6).  

A fermentação alcoólica pode ser condicionada de inúmeras maneiras, sendo particularmente 

importante mencionar a adição atempada de leveduras, tal como foi anteriormente referido, e 

de várias outras substâncias legalmente permitidas, como é o caso da adição dos açucares, 

autorizada em determinados países sob condições especificas, para aumentar o teor 

alcoólico, e de álcool de modo a inibir a fermentação dos açúcares. A título de curiosidade, 

consta que o vinho do Porto surgiu de uma tentativa de estabilização dos vinhos do Douro 

destinados ao mercado Inglês, visto que estes muitas vezes ficavam deteriorados durante o 

transporte. Portanto, a ideia consistia na conservação do vinho pela adição de aguardente 

vínica de alta qualidade tornando o produto mais estável e permitindo, deste modo, a sua 

exportação, sendo que posteriormente seria recuperada a graduação alcoólica habitual. 

Contudo, sucedeu que os vinhos fortificados se tornaram muito apreciados pelo mercado 
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inglês, dando origem a grande procura dos vinhos do Porto (7, 18). O aparecimento e a 

evolução das diferentes categorias produzidas dos vinhos do Porto com características 

próximas dos vinhos atuais e das práticas de vinificação foram marcados profundamente pela 

vocação comercial dos vinhos em si. Segundo um documento de 1754, os ingleses 

descreviam os vinhos do Porto como “um fogo potável nos espíritos, uma pólvora incendida 

no queimar, uma tinta de escrever na cor, um Brasil na doçura, uma India no aromático…“ 

(18). Assim, com esta evolução e grande procura, surgiram de grosso modo três designações: 

tawnies, rubies e vintages, distinguidos entre si, nomeadamente, pela cor, gosto e corpo. 

A fermentação alcoólica, pode ou não ser seguida da fermentação maloláctica que é 

promovida não por leveduras, mas por bactérias láticas. Esta fermentação consiste numa 

transformação do ácido L-málico em ácido L-lático com libertação do dióxido de carbono e 

formação de pequenas quantidades de ácido acético e outros metabolitos secundários (6, 7, 

28). Deste modo, a fermentação maloláctica corresponde a uma via importante de 

desacidificação biológica do vinho, pois permite o aumento do pH e abaixamento da acidez 

titulável, visto que o ácido lático é mais fraco do que o ácido málico. Por conseguinte, nos 

vinhos que sofrem este tipo de fermentação o gosto áspero do ácido málico é substituído por 

uma sensação menos agressiva e mais frutada do ácido lático, dando origem a um vinho com 

menor acidez, mais redondo e equilibrado (28, 35). No vinho, as estirpes Oenococcus oeni, 

Leuconostoc mesenteriodes subsp. mesenteriodes, Lactobacillus spp. e Pediococcups spp. 

correspondem aos principais responsáveis por esta desacidificação biológica (35). 

Tendencialmente, aos olhos do enólogo, o final da fermentação maloláctica indica a 

terminação do período de vinificação, sendo que a partir deste ponto o vinho fica 

microbiologicamente estável, dado a ausência de substratos facilmente fermentáveis. Apesar 

de ser mais habitual promover este tipo de fermentação nos vinhos tintos, alguns dos vinhos 

brancos também são submetidos a fermentação maloláctica. O facto de ser menos frequente 

de se aplicar a fermentação maloláctica nos vinhos brancos, surge da procura destes vinhos 

com acidez mais elevada, da utilização de teores mais elevados de dióxido de enxofre e, ainda 

da redução de nutrientes nos mostos brancos aquando da defecação, isto é, da eliminação 

das borras contidas no mosto, pelo que as bactérias láticas não se conseguem desenvolver. 

Posto isto, os vinhos tintos sem a maloláctica concluída são caracterizados por serem vinhos 

“verdes” e “crus”, já os vinhos brancos ganham nervo e frescura, embora possam beneficiar 

desta em termos de ganho de opulência, corpo e complexidade. Por conseguinte, recorre-se 

a este tipo de fermentação nos vinhos tintos com a finalidade de obter produtos de elevada 

qualidade, isto é, obter estabilidade microbiológica e uma melhoria no aroma e sabor dos 

vinhos (35). 
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4.2 Vinagres de vinho  

 

Sob o ponto de vista enológico, o vinho não é um produto natural, consiste num estado 

intermédio da passagem do mosto a vinagre, sendo o papel do enólogo mantê-lo o mais 

próximo possível da estabilidade e da qualidade. Neste sentido surge no mercado um produto 

importante, resultado da evolução do vinho quando em contacto com o oxigénio, o vinagre 

(36). Segundo o Regulamento (CE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, por 

vinagre de vinho entende-se um produto “obtido exclusivamente por fermentação acética do 

vinho e tem uma acidez total não inferior a 60 gramas por litro, expressa em ácido acético”. 

Já a OIV acrescenta à definição o facto de que o vinagre de vinho deverá possuir um teor 

máximo em etanol de 4% vol (14). Deste modo, a produção do vinagre é realizada unicamente 

através do processo biológico de dupla fermentação, isto é, da fermentação alcoólica e acética 

de produtos de origem agrícola (12, 36-38). As bactérias do ácido acético realizam respiração 

aeróbia, sendo geralmente o oxigénio aceitador final de eletrões, contudo outros compostos 

poderão ter este papel, possibilitando a sua sobrevivência em condições próximas de 

anaerobiose, tais como as condições presentes durante a fermentação do vinho (37). Posto 

isto, após a fermentação alcoólica, durante a qual se dá o consumo da maioria dos açucares 

de modo a formar o etanol, as bactérias do ácido acético, maioritariamente pertencentes ao 

género Acetobacter, oxidam o etanol em ácido acético, princípio base da produção do vinagre 

do vinho (36, 38). Esta oxidação do etanol em ácido acético consiste numa reação realizada 

em dois passos, isto é, primeiro dá-se a oxidação do etanol em acetaldeído, seguida da 

oxidação deste em acetato (38). 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 174/2007 de 8 de maio, “no fabrico de vinagre do sector 

vitivinícola só podem ser utilizados vinhos cujas características estejam conformes com o 

estabelecido na legislação em vigor, podendo, contudo, apresentar excesso de acidez volátil”. 

Por sua vez, na indústria vinagreira as operações tecnológicas autorizadas referentes ao 

fabrico, preparação e conservação dos vinagres do sector vitivinícola correspondem às 

mesmas aprovadas para os vinhos e ainda às próprias da indústria (39).  

Em Portugal o consumo de vinagres do vinho tem sofrido um aumento nos últimos anos, 

sendo que em 2017 o mercado de produção do vinagre aumentou 5% comparativamente ao 

ano de 2016, constituindo num valor de cerca de 11,4 milhões de euros (40). No entanto, o 

consumo de vinagre corresponde maioritariamente ao vinagre do vinho branco, representando 

67% de todo o vinagre consumido. Por sua vez, o vinagre do vinho tinto ainda é pouco 

consumido ao nível do mercado nacional.  

Para concluir abordagem aos vinagres, torna-se importante mencionar que inúmeros estudos 

reportam os efeitos benéficos provindos do seu consumo, nomeadamente em termos da 
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digestão, da estimulação do apetite, propriedades oxidativas, recuperação aquando da fadiga, 

diminuição do conteúdo lipídico e regulação da pressão sanguínea (36, 40, 41).  

 

5. Os compostos químicos do vinho 

“A harmonia de um vinho é determinada pelas diversas relações entre 

os seus numerosos constituintes, entre os quais os denominados “não 

específicos” (etanol, açucares, ácidos, substâncias azotadas, catiões 

metálicos existentes em quantidades apreciáveis, principais produtos 

secundários de fermentação alcoólica); essas relações vão determinar 

a “qualidade mínima de base”. A “qualidade mínima de escolha” 

dependerá, fundamentalmente, dos denominados “constituintes 

específicos” (substâncias do aroma, antocianas, taninos) – da sua 

natureza, da sua expressão quantitativa, absoluta e relativa” 

 

A.S. Curvelo-Garcia. In Controlo de Qualidade dos Vinhos. Instituto do 

Vinho e dos Vinhos. Lisboa. 1998. 

 

5.1 Constituição ácida de mostos e vinhos 

 

A constituição ácida representa uma das características químicas mais importantes e 

determinantes dos mostos e vinhos (12, 42). Dependendo da sua natureza e da sua 

concentração apresenta uma contribuição relevante na composição, estabilidade e qualidade 

organolética do vinho (43). Condiciona também o equilíbrio físico-químico e microbiológico, 

protegendo os mostos e vinhos contra a possível ocorrência de diversas perturbações na sua 

correta evolução (1, 12, 43). A contribuição para o equilíbrio microbiológico deve-se 

principalmente ao efeito que estas substâncias apresentam no sentido de dificultarem o 

crescimento de microrganismos. Porém, quando o vinho se encontra inquinado por certas 

espécies nocivas, alguns ácidos orgânicos podem estar na origem de determinadas doenças, 

na medida em que  são passiveis de serem metabolizados (6). Deste modo, a monitorização 

das concentrações dos ácidos orgânicos é útil tanto na análise do vinho, como na dedução 

de critérios de qualidade de vinificação e controlo da conservação e do envelhecimento (7, 

12, 44).   

Não menos importante é o facto de que atualmente surgem cada vez mais estudos que 

defendem a possibilidade de diferenciação, classificação, identificação da origem e deteção 

de adulterações das bebidas com base no perfil destes compostos polares. Posto isto, mesmo 
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no caso dos vinagres encontra-se descrito que a quantificação dos diferentes ácidos 

orgânicos permite a obtenção da informação quanto à origem da matéria prima, o crescimento 

microbiológico e mesmo caracterizar as técnicas de processamento utilizadas (44, 45). 

Em enologia, existem três conceitos: a acidez fixa, volátil e total, que permitem descrever a 

composição ácida dos vinhos. A acidez total proporciona informação quanto à concentração 

analítica da totalidade dos ácidos presentes, independentemente da sua origem e da sua 

natureza (ácidos orgânicos e inorgânicos, com maior ou menor volatilidade) (7, 12). Por sua 

vez, é costume considerar a acidez total como a soma da acidez fixa e da acidez volátil. Sendo 

que, a primeira corresponde aos ácidos orgânicos não voláteis, não ionizados, presentes no 

vinho, enquanto que a segunda é caracterizada pelos ácidos voláteis que podem ser 

rapidamente removidos por destilação direta ou por arrastamento pelo vapor de água, em 

condições bem definidas (6, 7, 12, 28). É importante salientar que o facto de surgir a 

necessidade de os enólogos distinguirem entre os três conceitos de acidez demonstra a 

importância desta noção em enologia (43). De facto, no seu conjunto, a acidez fixa, volátil e 

total contribuem para os diferentes efeitos organoléticos subjacentes ao vinho. O paladar 

ácido é dado pelos ácidos orgânicos provenientes da uva e da fermentação, sendo que são 

os principais contribuidores para a acidez fixa. Os ácidos inorgânicos, presentes normalmente 

em pequenas quantidades, por sua vez contribuem para o paladar salgado, visto que ao pH 

do vinho estão sob a forma de sais. Relativamente aos ácidos voláteis, estes atribuem ao 

vinho um aroma rançoso e picante e correspondem, nomeadamente, ao ácido acético e aos 

ácidos carboxílicos da série acética (7). É importante mencionar que habitualmente os teores 

elevados de ácido acético encontra-se associado ao “estado de saúde” do vinho, dando a 

indicação da presença de uma possível contaminação microbiológica. Posto isto, tanto o teor 

de acidez volátil, como o de acidez total encontram-se regulamentados por lei, para a defesa 

do consumidor. Neste contexto, também estão regulamentados os aniões inorgânicos 

(sulfatos) e alguns ácidos orgânicos específicos, nomeadamente o ácido cítrico (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Limites analíticos estabelecidos pela Legislação Portuguesa 

Parâmetro Matriz Limite Base Jurídica 

Acidez Total Vinhos 
≥ 3,5 g/L1 

≥ 46,6 meq/L1 

Reg. (CE) nº 
491/2009, Anexo III- 

1 d) 

 Vinagres ≥ 60 g/L2 
Reg. (CE) nº 

491/2009, Anexo III- 
17 b) 

Acidez Volátil 
Vinhos brancos e 

rosados 
≤ 18 meq/L 

Reg. (CE) nº 
606/2009, Anexo I 

C- 1 b) 
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 Vinhos tintos ≤ 20 meq/L 
Reg. (CE) nº 

606/2009, Anexo I 
C- 1 c) 

 
Vinhos 

aguardentados 
≤ 1,5 g/L2 

Reg. (CE) nº 
491/2009, Anexo I- 

11 c) 

Ácido Cítrico Vinhos ≤ 1 g/L 
Reg. (CE) nº 

606/2009, Anexo I A 
- 24 

Sulfatos Vinhos ≤ 2 g/L3 Portaria nº 334/94, 
de 31 de maio 

1Expressa em ácido tartárico 
2Expressa em ácido acético 
3Expresso em sulfato de potássio 

 

São vários os ácidos presentes no vinho, contudo o sector de Cromatografia Líquida do 

laboratório de controlo de qualidade do IVDP, I.P. estuda e quantifica nomeadamente: os 

ácidos tartárico, málico, cítrico, succínico, lático, glucónico, acético e ião sulfato, possuindo 

métodos acreditados para esse fim (MIVDP 64). Por conseguinte, de seguida serão estes os 

compostos realçados e descritos com mais detalhe. 

 

5.1.1  Principais ácidos orgânicos fixos 

 

A presença dos ácidos orgânicos fixos, isto é, não voláteis, constitui o principal responsável 

pelas características organoléticas relacionadas com o “gosto ácido” conferidas ao vinho. 

Alguns destes ácidos provêm das uvas, outros são produtos provenientes da fermentação. 

No primeiro caso os mais importantes são considerados os ácidos tartárico, málico e cítrico, 

enquanto que, no segundo caso, os ácidos lático e succínico (6, 7, 42, 43). Os restantes ácidos 

presentes no vinho encontram-se em concentrações muito baixas, na ordem de 0,1 g/L, à 

exceção dos ácidos urónicos derivados dos açucares, como é o caso dos ácidos glucónico, 

galacturónico e glucurónico, que poderão surgir em teores superiores a 2g/L (7). 

Alguns dos principais ácidos orgânicos presentes nas uvas surgem representadas na Figura 

4 de acordo com o sistema de projeção de Fischer. Para além do ácido tartárico, as uvas 

contêm outros estereoisómeros, cuja configuração absoluta de dois carbonos assimétricos é 

L, mas a atividade ótica na água, medida pelo polarímetro, é d (ou +). A primeira noção, 

puramente teórica, define a posição relativa dos substituintes para o carbono assimétrico, 

enquanto que a segunda é puramente experimental, na medida em que representa uma 

propriedade (física) de interatuar com a luz polarizada, desviando o plano de polarização da 

luz (43, 46). 
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Figura 4: Alguns dos principais ácidos orgânicos presentes na uva (adaptado de (43)). 

 

O ácido L(+)-tartárico é o principal ácido do vinho, considerando os teores em que se 

encontra presente (1,5 a 4 g/L). É também o ácido “especifico” da uva e do vinho, sendo que,  

a não ser aqui, raramente se encontra em derivados naturais (2, 7, 12). Os seus teores variam 

muito consoante as condições climatéricas, ou seja, nos períodos de temperatura elevada, 

verifica-se uma diminuição do seu teor por combustão respiratória, enquanto que nos períodos 

de chuva, ocorre migração deste ácido para o bago da uva. Após a vinificação a concentração 

do ácido tartárico continua a diminuir, esta diminuição torna-se mais acentuada durante a 

primeira fase da maturação do vinho (12). 

Entre os principais ácidos da uva, é o mais resistente ao ataque por parte das bactérias, 

embora possa ser metabolizado por determinadas espécies bacterianas dando origem a 

ácidos mais simples, como o ácido lático e acético, e dióxido de carbono. Quando tal ocorre, 

surge a doença do vinho a que Pasteur designou de tourne, em português conhecida por 

volta, atualmente praticamente erradicada com o desenvolvimento das práticas enológicas 

que asseguram uma melhor higienização do equipamento utilizado, bem como com a 

execução das correções necessárias de acidez e sulfitação  (6, 7, 12, 28). Quimicamente, o 

ácido tartárico é o ácido orgânico presente mais forte e mais dissociado, sendo que o pKa 

apresenta valores de 3,12 e 4,19, a 25 ºC e 10% V/V álcool  (12). Por conseguinte, este é o 

principal responsável na determinação dos valores de acidez fixa e do pH, pelo que na prática 

enológica é o ácido eleito para a correção do pH dos vinhos e mostos. Isto é, correntemente 

este ácido é empregue nos vinhos e mostos que possuem baixos valores de acidez total de 

modo a aumentar a sua acidez e, consequentemente diminuir o pH. Um baixo pH, por sua vez 

irá prevenir a sobrevivência e a proliferação das bactérias indesejáveis, pelo que o ácido 

tartárico atua como conservante, após a fermentação (31). Posto isto, o ácido tartárico permite 

não só melhorar a estabilidade microbiológica do vinho, mas também modificar as suas 

propriedades organoléticas, ou seja, este composto confere ao vinho uma certa adstringência 

e “dureza”. Normalmente, os vinhos provenientes de climas mais frios possuem um excesso 

de acidez, pelo que necessitam de sofrer o processo de desacidificação. Por sua vez, os 
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vinhos nos quais ocorreu a fermentação maloláctica muitas vezes apresentam uma acidez tão 

baixa que se torna necessário recorrer a correção dos níveis de acidez (47).  

Em Portugal, a acidificação constitui uma operação regulamentada, segundo as zonas de 

produção, possibilitando o aumento da acidez natural dos vinhos e dos mostos, quando é 

insuficiente. Para esse fim, é empregue o ácido tartárico e, em pequenas proporções, o ácido 

cítrico. Contudo, esta operação enológica acarreta alguns inconvenientes, principalmente, na 

medida em que compromete a estabilização do vinho, visto que os sais são pouco solúveis. 

Ou seja, à medida que o teor alcoólico do vinho aumenta, comparativamente ao mosto, a 

solubilidade dos tartaratos (sobretudo tartarato de cálcio) e dos bitartaratos (principalmente 

bitartarato de potássio) diminui, favorecendo a sua precipitação (7). No entanto, este problema 

é contornado com a utilização de linhas de frio e com a aplicação de técnicas de centrifugação 

e de filtração, de modo a evitar a precipitação destes cristais após o engarrafamento. Isto é, 

a baixas temperaturas o processo de precipitação é acelerado, permitindo a ocorrência de 

uma precipitação prematura, evitando assim a formação de cristais na garrafa (28, 43). No 

entanto, mesmo assim os cristais podem continuar a formar-se, parcialmente devido à 

conversão da forma natural do ácido tartárico, forma L, em seu isómero D. Por conseguinte, 

a maioria dos vinhos aquando do seu envelhecimento prolongado formam um depósito deste 

sal (28).  

 

O ácido L(-)-málico também é abundante na uva e nos vinhos, sendo que consegue atingir 

teores de 4 g/L. No entanto, comparando com o ácido tartárico, o ácido málico apresenta uma 

força ácida mais fraca, sendo que possui pKa de 4,53, a 25ºC e 10% V/V álcool (12). A sua 

concentração tende a diminuir ao longo da maturação principalmente devido a fenómenos de 

respiração celular e de diluição, visto que o bago aumenta de tamanho à medida que fica mais 

maduro (1, 43, 48). Essa diminuição pode chegar a atingir 90%, pelo que a monitorização dos 

teores de ácido málico é importante na caraterização do estado de maturação da uva e, 

portanto, da qualidade da vindima. Durante os períodos quentes a diminuição da 

concentração deste ácido é mais acentuada, provavelmente devido ao facto de que nesta 

altura a respiração do malato no bago é mais rápida, o que leva à produção de um vinho com 

um “gosto suave”. Enquanto que, os vinhos produzidos em regiões cujas condições 

climatéricas são mais frias, normalmente contêm níveis de ácido málico mais elevados, o que 

resulta num vinho mais adstringente (2, 28, 48). Portanto, este ácido possui uma particular 

importância na produção do vinho, na medida em que atribui características organoléticas 

particulares, isto é, um “gosto ácido puro e verde” (1, 12). 

Durante a fermentação alcoólica, as leveduras também degradam uma pequena parte deste 

ácido (entre 10 e 25% do total) dando origem ao ácido pirúvico e, posteriormente ao etanol. 
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Por sua vez, o ácido málico é metabolizado pelas bactérias láticas dando origem a ácido lático 

e dióxido de carbono no decorrer da fermentação maloláctica, processo que ocorre muitas 

vezes aquando da maturação dos vinhos tranquilos. Ao longo do processo de vinificação 

interessa controlar esta fermentação, de modo a impedir as consequências indesejáveis 

quando ocorre intempestivamente (6, 12, 48). 

 

O ácido cítrico é bastante comum na natureza, sendo que o seu teor nos mostos e vinhos, 

antes da fermentação maloláctica, pode atingir valores entre 0,5 a 1 g/L (12, 43, 49). 

Apresenta uma grande importância em Enologia devido às suas propriedades complexantes, 

isto é, forma complexos solúveis com o ião ferro e com outros catiões, evitando deste modo 

o aparecimento por exemplo da casse férrica10. Ainda, atribui características organoléticas 

peculiares, “gosto ácido puro e frescura”, e, em certos casos, pode juntar-se ao vinho para o 

preservar (1, 6, 12, 43). Por conseguinte, é cada vez mais utilizado nas práticas enológicas, 

principalmente nos vinhos brancos secos, devido ao seu poder em melhorar a acidez gustativa 

dos vinhos. Contudo, a sua aplicação deverá estar dentro do limite legal, isto é, segundo o 

Regulamento (CE) nº 606/2009, o teor de ácido cítrico não deverá ultrapassar 1 g/L (44, 50). 

Adicionalmente, a sua utilização nos vinhos tintos é acompanhado de várias reservas, dado 

que o ácido cítrico não é estável existindo o risco deste ser fermentado pelas bactérias láticas 

e, respetivamente provocar um aumento da acidez volátil (1, 28, 43, 51). 

 

O ácido succínico resulta da fermentação alcoólica dos açucares, sendo que a concentração 

em que se encontra presente no vinho varia bastante consoante as condições dessa 

fermentação (entre 0,5 e 1,5 g/L) (51). Ao contrário dos outros ácidos, apresenta uma força 

ácida relativamente fraca, possuindo pKa de 4,34, a 25ºC e 10% V/V álcool e, além disso, o 

seu paladar não é verdadeiramente ácido (7, 12). Isto é, as propriedades organoléticas por 

ele atribuídas são caracterizadas por um “gosto salino, amargo e intenso, provocando a 

salivação” (7, 28, 43). No entanto, em alguns vinhos, quando presente em proporções 

consideráveis, o ácido succínico poderá reagir com uma molécula de etanol dando origem a 

um éster, mais precisamente monoetilsuccinato. Por sua vez, o éster formado é responsável 

por atribuir uma aroma suave e frutado reminiscente nos vinhos (2).  

 

 
10 Alteração da limpidez e da cor dos vinhos, neste caso devido ao excesso de ferro no vinho. 
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Figura 5: Representação da estrutura química dos ácidos succínico e lático. 

 

O ácido lático não existe na uva, mas é um constituinte habitual dos vinhos, na medida em 

que é formado pelas leveduras durante a fermentação alcoólica pela via do ácido pirúvico, 

alcançando um teor entre  0,2 e 0,4 g/L (7, 12). Por sua vez, a concentração deste ácido vem 

acrescida de 1 a 2,5 g/L aquando da atividade metabólica das bactérias do ácido lático (7, 

51). Estas bactérias têm a particularidade de possuírem uma enzima que descarboxila 

diretamente o ácido málico em ácido lático. Ou seja, o ácido dicarboxílico L(-)-málico é 

convertido em ácido monocarboxílico L(+)-lático e dióxido de carbono, dando origem a um 

aumento de pH e diminuição da acidez total (35). Normalmente grande percentagem dos 

vinhos tintos e alguns vinhos brancos são submetidos a este processo, denominado de 

fermentação maloláctica (2, 7, 28). A conversão do ácido málico em ácido lático acarreta 

vantagens, na medida em que provoca uma melhoria nas características organoléticas do 

vinho, sendo que o ácido lático é menos “agressivo” ao paladar (28, 35, 52). Adicionalmente, 

nos vinhos a predominância do ácido L(+)-lático, um dos enantiómeros deste ácido, é utilizada 

como um indicador de ocorrência da fermentação maloláctica, na medida em que as bactérias 

malolácticas formam exclusivamente este isómero (52). Por sua vez, as leveduras e algumas 

das bactérias têm a capacidade de sintetizar durante o seu metabolismo do ácido málico 

qualquer um dos dois isómeros (D e L) do ácido lático, representados na Figura 6. Deste 

modo, um vinho que sofreu apenas a fermentação alcoólica, contém sobretudo ácido D(-)-

lático. No entanto, um vinho que posteriormente também sofreu fermentação maloláctica 

contém sobretudo o ácido L(+)-lático. Ainda, por ação das bactérias sob os açucares redutores 

o teor do ácido D(-)-lático aumenta sempre, o que se designa de pico lático, podendo provocar 

modificações prejudiciais em termos da qualidade do vinho, como o aumento da acidez volátil 

(49). A formação do ácido lático também pode estar acompanhada de outras reações 

indesejáveis desencadeadas por ataque bacteriano. Por conseguinte, os vinhos que 

apresentam normalmente concentrações superiores a 3 g/L e são considerados como 

estragados (7, 49). 
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Figura 6: Enantiómeros do ácido lático. 

 

5.1.2  Outros ácidos orgânicos fixos 

 

Os ácidos orgânicos que foram enumerados até agora constituem a estrutura base dos 

principais ácidos presentes nos mostos e nos vinhos. Além destes, no vinho ainda podem 

surgir outros ácidos orgânicos, normalmente com teores baixos e com significados e funções 

ainda pouco conhecidas (6, 12). No entanto, alguns destes cuja origem já foi extensivamente 

estudada, constituem importantes caracterizadores de qualidade. Neste contexto, surge o 

ácido glucónico proveniente principalmente da oxidação da função aldeídica da glucose, 

processo catalisado pela glucose-oxidase, enzima presente sobretudo nos fungos, 

nomeadamente Botrytis cinerea (12, 43, 53). Ainda, poderá ser formado por ação das 

bactérias do ácido acético que possuem a glucose desidrogenase (53, 54). 

Numa vindima sã, na ausência de uvas atacadas por podridão, o teor de ácido glucónico não 

ultrapassa 0,2 a 0,3 g/L, enquanto que nos vinhos provenientes de podridão nobre a 

concentração poderá alcançar os 5 g/L e, por sua vez, esse teor transpõe os 5 g/L nos vinhos 

oriundos de uvas atacadas por podridão (12, 53, 55, 56). Por conseguinte, a monitorização 

das quantidades de ácido glucónico constitui um importante elemento caracterizador de 

qualidade dos vinhos e mostos. Do ponto de vista enológico, a infeção por Botrytis cinérea 

deve ser evitada, na medida em que irá afetar negativamente não só a qualidade das uvas e, 

consequentemente, do vinho resultante, mas também verifica-se que estas uvas possuem 

uma pobre composição em açucares, ácidos e polifenóis, dando origem a fermentações 

alcoólicas problemáticas, a claridade pós-fermentativa e problemas ao nível da estabilidade 

do vinho (55-57). Adicionalmente, os vinhos provenientes das uvas infetadas apresentam 

umas características organoléticas menosprezadas pelo consumidor. Deste modo, a OIV 

estabeleceu níveis recomendados de ácido glucónico entre 0,2 e 0,3 g/L, enquanto que teores 

acima de 1 g/L indicam uma fase inicial de infeção das uvas pelo fungo (57). Exceção a estes 

limites estabelecidos constituem os vinhos provenientes de podridão nobre, o que é 

considerado como uma característica particular, não sendo um sinal de má qualidade ligado  

a uma vindima com podridão cinzenta (12).  
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5.1.3  Ácidos orgânicos voláteis. 

 

Os ácidos voláteis envolvem o ácido acético e os ácidos carboxílicos alifáticos da série acética 

(7). O ácido acético é o principal ácido orgânico volátil, representa mais de 90% do total, 

sendo que os restantes ácidos existem em quantidades vestigiais no vinho, apenas detetáveis 

aquando da contaminação do vinho por parte dos microrganismos (28). Deste modo, a acidez 

volátil muitas vezes encontra-se expressa apenas em termos do teor de ácido acético. A 

formação do ácido acético no vinho deve-se principalmente à ação metabólica das bactérias 

e leveduras, mas também pode resultar da hidrólise química de hemiceluloses aquando da 

maturação do vinho em carvalho (28). Ao longo da fermentação maloláctica este ácido surge 

devido à decomposição do ácido cítrico pelas bactérias láticas. Por sua vez, a fermentação 

lática dos açucares residuais, a decomposição de acido tartárico e do glicerol pelas bactérias 

láticas em anaerobiose é responsável pelos níveis anormalmente elevados de acidez volátil 

(12, 43). De facto, pequenas quantidades deste ácido, da ordem dos 0,2 a 0,4 g/L, forma-se 

durante a fermentação alcoólica e maloláctica, caso esta se tenha realizado (7, 12). Com o 

tempo a acidez volátil pode chegar a 0,7 g/L, sem prejuízo da qualidade, conferindo ao vinho 

características organoléticas particulares (6). Isto é, normalmente o ácido acético combina-se 

com o etanol, dando origem a um éster, acetato de etilo. Este, por sua vez, geralmente 

presente nos vinhos em quantidades da ordem dos 50 – 80 mg/L, resultante do metabolismo 

das leveduras, contribui para um caracter frutado do vinho (6, 7). No entanto, em quantidades 

superiores a 120 mg/L a sua presença no vinho torna-se indesejável, devido ao cheiro 

desagradável e ao sabor picante que proporciona. O aparecimento de acetato de etilo em 

concentrações aberrantes é o resultado da atividade metabólica das bactéricas acéticas, que 

em aerobiose possuem a capacidade de oxidar o etanol a ácido acético, conduzindo também 

à formação de acetato de etilo (6, 7, 43). Portanto, teores elevados destes compostos 

normalmente indicam a existência de acidentes na fermentação alcoólica ou ataques 

bacterianos, nomeadamente por parte das bactérias do género Acetobacter (6, 7, 28). Por 

conseguinte, para além da importância do ácido acético para as características organoléticas 

de um vinho, a sua monitorização proporciona informação sobre o seu “estado de saúde” e 

as doenças que este teve no passado, sendo que atualmente é entendido como um índice 

caracterizador da qualidade sanitária do vinho (12).  

Os teores máximos de acidez volátil encontram-se regulamentados por lei, de modo a 

defender os interesses do consumidor. Em Portugal, o seu limite máximo em vinhos brancos 

e rosados é de 1,08 g/L (Regulamento (CE) nº 606/2009, Anexo I C - 1 b) , expressa em ácido 

acético, e em vinhos tintos de 1,2 g/L (Regulamento (CE) nº 606/2009, Anexo I C - 1 c) (50).  
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5.1.4  Ácidos inorgânicos 

 

Nos vinhos e nos mostos os principais ácidos inorgânicos presentes, encontram-se sobretudo 

na sua forma ionizada, devido ao pH do meio. Entre os ácidos inorgânicos essenciais são 

considerados os ácidos sulfúrico, , fosfórico e o ácido bórico, nomeadamente a OIV descreve 

métodos de análise recomendáveis para a sua deteção e quantificação (12, 14). 

Relativamente ao ácido sulfúrico, ao pH dos vinhos e dos mostos, este encontra-se 

totalmente ionizado, dado os valores das constantes de acidez (pK1 = 1 e pK2 = 1,6 em solução 

aquosa) (1, 12). Assim, a designação mais correta para exprimir a sua presença é em sulfato 

(SO4
2-). Embora algumas operações tecnológicas contribuam para o aumento do teor de 

sulfatos nos vinhos, a sua principal origem é endógena, na medida em que é um constituinte 

natural da uva, presente em concentrações entre 0,1 e 0,4 g/L (expresso em sulfato de 

potássio (K2SO4)). Este teor varia bastante consoante a variedade da casta, o tipo de solo e 

o ano (12, 43, 58).  

Ao longo do envelhecimento, a quantidade de sulfato aumenta gradualmente consoante o 

emprego do dióxido do enxofre (SO2) e a sua oxidação (43). Deste modo, os sulfatos provêm 

da oxidação do ácido sulfuroso, sendo que esta via apresenta uma contribuição importante 

para as quantidades presente no vinho, nomeadamente nos vinhos fortemente sulfitados. 

Outra eventual origem de sulfatos nos vinhos resulta da operação de correção ácida com 

gesso (CaSO4), prática enológica atualmente quase inexistente e apenas autorizada para 

determinados tipos de vinhos, segundo o Regulamento (CE) N.º 1493/1999 do Conselho, 17 

de maio (12, 58, 59). Por sua vez, o SO4
2- pode ser assimilado pelas leveduras, 

nomeadamente pela Saccharomyces cerevisiae (60). Para isso, apenas é requerida a 

atividade de duas permeases, cuja síntese encontra-se regulada conforme a necessidade da 

levedura em metionina. Quando dentro da célula, o sulfato é reduzido de modo a possuir um 

estado de oxidação menor e, por conseguinte ter utilidade biológica para a célula (58, 60).  

Para a generalidade dos vinhos, segundo a OIV, o limite máximo permitido de sulfatos é de 1 

g/L, expresso em sulfato de potássio. No entanto, este limite estabelecido sofre alterações 

consoante alguns casos específicos, como por exemplo, para os vinhos submetidos a um 

período de estágio em cascos de pelo menos 2 anos o máximo autorizado é de 1,5 g/L.  

 

5.2 Glúcidos  

 

A constituição glucídica revela uma grande importância aquando da determinação da 

qualidade das uvas e, consequentemente, dos mostos, o que por sua vez permite avaliar o 

seu interesse sob o ponto de vista enológico (1, 12). Por um lado, a quantificação dos glúcidos 
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auxilia o acompanhamento da maturação das uvas, permitindo estabelecer a data ótima do 

início da vindima. Por outro lado, possibilita a determinação do grau alcoólico latente, isto é, 

permite prever o potencial alcoólico da matéria-prima e, portanto, o título alcoométrico 

volúmico do vinho obtido, predispondo, deste modo, a certas decisões em termos enológicos. 

É igualmente relevante ter presente, quer a expressão quantitativa destes compostos, quer a 

sua diversidade nos vinhos, de modo a auxiliar a monitorização da fermentação alcoólica 

durante o processo de vinificação, bem como controlar e acompanhar a estabilização e a 

evolução dos vinhos (7, 12). 

Os residuais da fermentação (glucose e frutose) e as pentoses não fermentáveis, entre as 

quais se encontram a arabinose, a ramnose e xilose, ocorrem naturalmente nos mostos e nos 

vinhos (7). Porém, em termos qualitativos, os constituintes mais importantes das uvas são as 

hexoses (glucose e frutose), visto que durante a fermentação alcoólica estes geram etanol, e 

também dão origem a inúmeros outros compostos (28, 43). Mais precisamente, a glucose é o 

precursor de alguns ácidos orgânicos, designadamente dos ácidos cítrico, málico e sucínico. 

Para além disso, os açucares poderão dar origem a fenóis e mesmo aos aminoácidos 

aromáticos, como a tirosina, a fenilalanina e o triptofano (43).  

 

Figura 7: Representação da estrutura química da D-glucose e da D-frutose. 

 

A D-glucose e a D-frutose representam os açucares formados por uma cadeia de seis átomos 

de carbono (hexoses) e podem ser tradicionalmente designadas de “açucares redutores” 

devido ao seu elevado poder redutor (12, 58). Isto é, estes açucares contêm grupos funcionais 

(grupo aldeído ou cetona, mais precisamente α-hidroxicetona) capazes de serem oxidados e, 

por sua vez reduzir outros compostos como é o caso, por exemplo, de Cu (II) (12, 43, 58). Por 

sua vez, para além das hexoses, as pentoses também são classificadas de açucares 

redutores, apesar de não serem metabolizadas pelas leveduras do vinho. Relativamente aos 

dissacáridos formados destas moléculas através ligação pelo grupo aldeído ou cetona, como 
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é o caso da sacarose, este já não pode ser caracterizado como “açúcar redutor”, visto que é 

necessário ocorrer hidrólise antes de se proceder ao teste da solução cúprica alcalina (43). 

Para além das duas hexoses mencionadas anteriormente, também é importante assinalar a 

presença de D-galactose, cujos teores poderão alcançar valores de 0,1 g/L (12). A distinção 

entre estes açucares é realizada com base na localização do seu grupo carbonilo funcional. 

Ou seja, tanto a D-galactose como a D-glucose são aldoses, enquanto que a D-frutose 

constitui uma cetose, tendo em consideração as suas funções aldeídica (-CHO) e cetónica (-

CH2OH), respetivamente (Figura 8) (12, 28). Normalmente, estes açucares encontram-se 

presentes sob a forma cíclica de hemiacetais, no caso da glucose e hemiacetonas quando se 

refere a frutose (58). A ciclização, por sua vez, implica a introdução de mais um conceito 

estrutural da química dos açucares. Isto é, em solução a forma cíclica poderá tanto conter 

quatro átomos de carbono e um de oxigénio, como cinco átomos de carbono e um de oxigénio, 

concedendo a designação de furanose ou piranose, respetivamente (Figuras 8 e 9) (58). Por 

outro lado, a cada forma correspondem dois isómeros caracterizados face a diferentes 

poderes rotatórios (α e β), sendo que em solução estabelece-se um equilíbrio entre as duas 

(7, 12, 28).   

 

Figura 8: Estrutura cíclica da glucose, α-D-glucopiranose. Representações de Tollens (esquerda) e de Haworth 
(direita). 

 

Figura 9: Estrutura cíclica da frutose, β-D-frutofuranose. . Representações de Tollens (esquerda) e de Haworth (direita). 

Geralmente as uvas maduras contêm 15 a 25 % de glúcidos, sendo que, tal como referido 

anteriormente, as principais oses são a glucose e a frutose, embora também possam estar 
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presentes a arabinose, a xilose e a galactose mesmo que em quantidades vestigiais (6, 12). 

Ao longo do processo de maturação, as uvas vão enriquecendo em glucose e frutose 

principalmente devido a hidrólise da sacarose, dando origem a glucose e frutose, e do amido 

originando glucose. Por conseguinte, nas uvas verdes o teor de glucose é superior ao de 

frutose. Contudo, ao longo da maturação o aumento da concentração de frutose é muito mais 

significativo que o da glucose, o que significa que a relação das concentrações (G/F) vai 

diminuindo, sendo que na uva madura esta razão G/F é normalmente inferior a 1,0 (6, 7). 

Durante a fermentação alcoólica, em virtude da preferência das leveduras pela glucose, a 

relação G/F baixa progressivamente até ao final da fermentação. Deste modo, a composição 

em açucares dos vinhos secos, completamente fermentados, é essencialmente constituída 

pela frutose, cujas concentrações se encontram abaixo de 1 g/L (12). Posto isto, a razão G/F 

constitui uma forma de detetar se o vinho sofreu falsificação, isto é, se o mosto foi enriquecido 

por adição de sacarose, processo denominado de chaptalização, cuja prática encontra-se 

proibida em Portugal (6, 7). No entanto, nos casos mais específicos, tal como acontece com 

o vinho do Porto e outros vinhos generosos, a concentração final de açúcar permanece alta. 

Nestes vinhos, com a adição de aguardente vínica ao mosto em fermentação, a fermentação 

alcoólica é interrompida, sendo que o resultado final consiste numa bebida com alto teor 

alcoólico e de açucares. Por conseguinte, os chamados vinhos licorosos poderão conter mais 

de 40 g/L (6). 

Para além da fermentação alcoólica da glucose e da frutose, estes açucares redutores podem 

ser fermentados por bactérias láticas heterofermentativas, dando origem aos ácidos lático e 

acético, sendo que comumente este acidente é designado de “pico lático”, já mencionado 

aquando da abordagem do ácido lático (12). 

Será ainda importante assinalar os efeitos organoléticos destes açucares sob o vinho, na 

medida em que a intensidade do “gosto doce” é diferenciada conforme as quantidades 

presentes. Deste modo, tomando como referência a sacarose, atribuindo uma intensidade de 

1, a frutose possui intensidade de 1,73, a glucose de 0,74 e 0,40 para as pentoses (12, 43).  

Para finalizar esta abordagem a este assunto, encontram-se fixados comunitariamente 

valores limite para os açucares em vinhos, expressos pela soma de glucose e frutose, 

estabelecidos pelo Regulamento (CE) n.º 607/2009, Anexo XIV – Parte A e B, sendo que os 

valores limite regulamentados encontram-se descritos em mais detalhe no Capítulo 3. 

 

5.3 Poliois 

 

No vinhos encontram-se presentes vários poliois que acompanham o etanol, alguns destes 

integram componentes naturais das uvas e dos mostos, como é o caso do inositol, o manitol, 
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o arabitol, o eritol e o sorbitol (6, 28). Outros são formados pelas leveduras aquando das 

fermentações, como por exemplo o glicerol e o butilenoglicol. De longe o glicerol corresponde 

ao poliol mais proeminente do vinho, sendo que, quantitativamente, é o composto presente 

em maior abundância, a seguir à água e do etanol (1, 7, 28). Deste modo, a sua concentração 

no vinho varia entre 6 e 15 g/L, encontrando-se geralmente presente em maiores quantidades 

nos vinhos tintos do que nos vinhos brancos (7, 28). Ainda, em vinhos preparados com uvas 

apodrecidas, verifica-se um sensível incremento dos teores de glicerol, ocorrência que se 

deve ao facto do fungo Botrytis cinerea, o fungo da podridão, produzir glicerol a partir dos 

açucares do mosto (6, 53). Por conseguinte, a quantificação deste composto constitui um 

importante fator de qualidade, para além de que, a sua presença apresenta uma influência 

assinalável nas características sápidas dos vinhos, conferindo uma certa macieza e 

untuosidade ao vinho e contribuindo para o seu gosto “doce”, embora não com tanta 

intensidade como no caso dos açúcares (1, 6, 7).  

O glicerol forma-se essencialmente no início do processo fermentativo pelas leveduras. A 

quantidade formada depende não só da concentração de açúcares no mosto e da natureza 

das leveduras, mas também das condições em que se realiza a fermentação, isto é, a 

temperatura, o dióxido de enxofre (SO2) e o pH influenciam a síntese de glicerol (1, 28). 

Nomeadamente, na literatura surge descrito que se verifica um aumento dos teores deste 

composto aquando da adição do SO2 ao mosto, facto que poderá ser explicado pela 

conjugação deste com o acetaldeído, que consequentemente não poderá ser reduzido ao 

etanol, sendo que o fosfato de dihidroxiacetona torna-se o aceitador final de eletrões (1, 29).  

 

5.4 Compostos fenólicos 

 

Os compostos fenólicos possuem um papel importante em enologia, sendo um dos principais 

responsáveis pelas diferenças existentes entre os vinhos brancos e tintos no que toca, 

principalmente, a cor e ao sabor dos vinhos tintos (43, 58). Existe uma grande variedade 

destes compostos nos frutos, em geral, e nas uvas, em particular, sendo que, dado a sua 

estabilidade nas condições de vinificação fazem parte da constituição natural do vinho (6). No 

entanto, o conteúdo fenólico total dos vinhos é inferior ao presente nas uvas, visto que o 

processo de fermentação tradicional possibilita a extração, no máximo, até 60% destes 

compostos (58). Posto isto, as técnicas utilizadas durante todo o processo de produção do 

vinho, possuem um papel crucial na extração dos polifenóis e na sua posterior estabilidade, 

na medida em que o tempo de maceração e de fermentação em contacto com as peliculas e 

as grainhas, bem como a prensagem, maturação, clarificação e envelhecimento constituem 

alguns dos fatores que afetam a composição fenólica dos vinhos (58, 61). Sobretudo, 



FCUP 
Caracterização e controlo de qualidade em vinhos, bebidas espirituosas, destilados e vinagres por técnicas 

de HPLC e Eletroforese Capilar 

50 

 
verificam-se variações consideráveis destes compostos durante a maturação e o 

envelhecimento dos vinhos. Designadamente, inúmeros estudos descrevem a grande 

influência que as características das vasilhas de madeira, utilizadas aquando do processo de 

maturação de alguns vinhos, possuem nas alterações dos polifenóis do vinho observadas com 

o envelhecimento, atribuindo maior relevância à espécie e à origem da madeira (6, 28, 62-64). 

A relevância destes compostos em enologia surge devido ao facto de estes serem 

vincadamente determinantes nas características organoléticas dos vinhos, influenciando de 

modo decisivo tanto a intensidade e a tonalidade da sua cor, como as suas características 

sápidas, isto é, a perceção gustativa, conferindo-lhes adstringência e “dureza” (1, 6, 7). Ainda, 

determinados fenóis contribuem para a melhor conservação e estabilidade dos vinhos, dado 

a sua ação bactericida e antioxidante. Para além disso, encontram-se em particular destaque 

na comunidade científica, estando associados a inúmeros efeitos benéficos na saúde humana 

proveniente do consumo moderado de vinho, fenómeno relacionado com as propriedades 

antioxidantes e anti-inflamatórias que os compostos fenólicos possuem (6, 61).  

Quimicamente, os compostos fenólicos apresentam uma estrutura comum que envolve um ou 

vários anéis fenólicos substituídos por um ou mais grupos hidroxilo (OH) (6, 7, 65). Por sua 

vez, estes abrangem um grupo imenso e variado de moléculas, estando divididos de acordo 

com a sua estrutura química em duas grandes famílias: flavonoides e não-flavonoides (28, 65, 

66). Os compostos não-flavonoides encontram-se presentes nas uvas maioritariamente na 

polpa, enquanto que os flavonoides na pelicula, nas grainhas e nos engaços (61). Os 

principais não-flavonoides encontrados nas uvas e nos vinhos correspondem aos ácidos 

fenólicos, isto é, aos derivados de ácidos hidroxicinâmico e hidroxibenzóico (28, 61, 67). Por 

sua vez, os flavonoides mais comuns incluem as antocianinas, catequinas (flavan-3-ol) e 

flavanóis (61, 68, 69). 

 

5.4.1 Ácidos fenólicos 

 

As uvas e os vinhos contêm sete ácidos benzóicos e quatro ácidos cinâmicos (Figura 10) 

hidroxilados e metoxilados de diversas maneiras (7, 43). Nos vinhos tintos as suas 

concentrações variam entre 100 e 200 mg/L, enquanto que nos vinhos brancos entre 10 e 20 

mg/L (43). Estes compostos surgem essencialmente combinados com o ácido tartárico, mas 

também podem combinar-se com as antocianinas, açúcares, vários álcoois e outros ácidos 

orgânicos (28). Mesmo assim, cerca de 20 a 50 % dos ácidos fenólicos encontram-se na sua 

forma livre e o resto na forma conjugada. Quando presentes na sua forma livre, ficam mais 

suscetíveis a metabolização por parte de alguns dos microrganismos, dando origem a 

produtos que geralmente atribuem gostos, aromas e cores prejudiciais (6, 7, 43). Deste modo, 
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este grupo de compostos, por ação de microrganismos (leveduras do género Brettnomyces e 

bactérias), pode servir de precursor de modo a formar alguns fenóis voláteis que irão 

condicionar a qualidade organolética dos vinhos (43). 

 

 

    

 

Ácido Bezóico R2 R3 R4 R5 Ácido Cinâmico 

Ácido p-hidroxibenzoico H H OH H Ácido p-cumárico 

Ácido protocatéquico H OH OH H Ácido cafeico 

Ácido vanílico H OCH3 OH H Ácido ferúlico 

Ácido gálico H OH OH OH  

Ácido siríngico H OCH3 OH OCH3 Ácido sinápico 

Ácido salicílico OH H H H  

Ácido gentísico OH H H OH  

      

Figura 10: Ácidos fenólicos presentes nas uvas e nos mostos (Adaptado de (6, 43)). 

 

O teor dos vinhos nestes compostos altera consideravelmente aquando do contacto do vinho 

com a madeira. Se em tempos a relação entre a madeira e o vinho devia-se exclusivamente 

à sua utilização para o armazenamento e o transporte, atualmente é reconhecida a 

importância das qualidades sensoriais que aporta, sobretudo dado aos compostos fenólicos 

e aromáticos. Deste modo, tradicionalmente, a produção de vinhos brancos e tintos de 

qualidade encontra-se associada a fermentação, estágio e/ou envelhecimento em madeira, 

nomeadamente madeira de carvalho francês e americano. De facto, a maioria dos vinhos de 

mais alto nível, vinhos Premium e/ou superiores, de qualquer país produtor, passam por 

longos estágios em madeira de modo a aperfeiçoar a sua estrutura e a complexidade 

sensorial.  

Do ponto de vista enológico, o tipo de madeira utilizado, as diferentes origens geográficas e 

processos de produção das barricas, constitui desde logo uma ferramenta importante que 

permite obter vinhos com perfis variados a nível sensorial. Normalmente, no estágio de vinhos 

tintos e fermentação de brancos em barrica, recorre-se sobretudo a madeira de carvalho, seja 

francês ou americano, contudo, a madeira de castanheiro, bem como outros tipos de madeira, 

são cada vez mais empregues no processo produtivo dos vinhos e de outros produtos 
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derivados, como por exemplo, as bebidas espirituosas e vinagres (64). Posto isto, das mais 

de 150 espécies de carvalho, apenas 3 são utilizadas na produção de barricas: Quercus 

petraea e Quercus robur correspondentes ao carvalho francês e Quercus alba ao carvalho 

americano. Independentemente da espécie, de um modo geral, os vinhos maturados em 

carvalho, apresentam teores mais elevados de derivados de ácido hidroxibenzóico, 

especialmente ácido gálico e a lactona do seu dímero, ácido elágico (7, 28). Os taninos 

hidrolisáveis, taninos gálicos e elágicos, cedidos pela madeira das vasilhas, quando presentes 

em meio ácido sofrem hidrólise dando origem aos ácidos gálico e elágico, respetivamente. 

Felizmente, a madeira do carvalho possui teores elevados de taninos elágicos, o que contribui 

para a estrutura dos vinhos, atribuído uma sensação de adstringência, sobretudo nos vinhos 

jovens. Porém, quando presentes em excesso atribuem sabor a “tábua, ripa”, tornando-se 

prejudicial para o vinho. Por sua vez, os taninos gálicos apenas constituem 5% do total dos 

taninos existentes em madeira de carvalho, mesmo assim, por vezes proporciona aos vinhos 

estagiados em madeira características menos positivas, como sabor ácido, bastante amargo 

e ligeiramente adstringente.  

 

Figura 11: Estrutura química dos ácidos gálico e elágico. 

Pelas razões expostas anteriormente, os taninos hidrolisáveis possuem um papel crucial em 

Enologia, sendo que, sob certas condições estabelecidas pelo Regulamento (CE) nº 606/2009 

do Conselho, estes podem ser adicionados com intenção enológica, visto que contribuem para 

a estabilidade físico-química do vinho (6, 28, 50, 69). Para além disso, estudos recentes 

indicam que os taninos elágicos comerciais possuem um efeito idêntico ao dióxido de enxofre 

no que toca ao consumo de oxigénio, confirmando deste modo a sua atividade antioxidante 

(63, 70). Este facto sugere a possibilidade do uso destes compostos juntamente com o dióxido 

de enxofre ou mesmo em vez deste, de modo a proteger os vinhos da oxidação.  

No mundo enológico, o investimento feito na barrica tem uma grande importância, já que as 

inúmeras variantes subjacentes, não só a origem geográfica, mas também ao processo da 

sua produção, obrigam à realização de várias experiências de modo a encontrar a barrica 
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mais adequada ao vinho que se pretende obter. No caso do uso da madeira de carvalho, 

desde logo terá de ser realizada a escolha entre o carvalho americano ou francês, já que o 

carvalho americano, utilizado tendencialmente em vinhos de gama mais baixa, possui um 

perfil mais suave e mais aromático, marcado pelos aromas abaunilhados (octalactona e 

vanilina). Contrariamente, o carvalho francês atribui uma maior complexidade e estrutura ao 

vinho, dando maior aporte em taninos. Ainda, de uma forma resumida, em termos do processo 

de produção das barricas, um dos processos marcantes no seu perfil físico-químico e 

sensorial consiste na tostagem ou queima. Neste processo, as barricas submetidas a queima 

das suas superfícies internas, dando origem a inúmeras substâncias voláteis cruciais a nível 

organolético (63, 71). Algumas destas substâncias produzidas, bem como a sua origem e os 

aromas associados, encontram-se resumidos na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Algumas das principais substâncias voláteis provenientes da tosta da madeira (Adaptado de (63)). 

Família  Composto Aroma Origem 

Furanos 

Furfural 

Amêndoas 
tostadas 

Polissacáridos (celulose e 
hemicelulose) 

Metilfurfural 

Hidroximetilfurfural 

Álcool furfurílico 

Outros 
heterocíclicos 

voláteis 

Maltol 
Caramelo 

torrado 

Dimetilpirazinas 
Café, avelãs 

tostadas 

Aldeídos fenólicos 

Vanilina 

Baunilha 

Lenhina 

Siringaldeído 

Sinapaldeído 

Coniferaldeído 

Fenóis voláteis 

Guaiacol 

Queimado Metil-guaiacol 

Etil-guaiacol 

Eugenol Cravo da índia 

4-etil-fenol Suor de cavalo 

 

Para finalizar a abordagem a este assunto, o laboratório do IVDP, I.P. monitoriza alguns dos 

compostos provenientes do processo da queima, nomeadamente furfural, metilfurfural, 

hidroximetilfurfural, vanilina, siringaldeído, sinapaldeído e coniferaldeído. A legislação 
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portuguesa não aborda nenhum destes compostos em termos dos limites legais, porém de 

acordo com o caderno de especificações da denominação de origem Porto, para 

hidroximetilfurfural surge que: “os vinhos com direito à denominação de origem Porto, com 

idade inferior ou igual a cinco anos aquando o engarrafamento, devem apresentar um teor em 

hidroximetilfurfural menor ou igual a 15 mg/L, exceto os vinhos com a menção tawny que não 

devem ultrapassar os 25 mg/L”. Ainda, nas bebidas espirituosas aquando da sua exportação 

para alguns países, como é o caso do Brasil, pode ser exigida a quantificação do furfural.  

 

 

Figura 12: Estrutura química de furfural e 5-hidroximetiflurfural. 

 

5.4.2  Flavonóides   

 

Os flavonóides surgem caracterizados pela sua estrutura C6-C3-C6 que compreende dois 

anéis fenólicos ligados por pirano (heterociclo oxigenado), sendo que os compostos que 

englobam este grupo diferem entre si pelo número e localização dos grupos hidroxi (-OH) e 

metoxi (-OCH3) no anel B (Figura 13) (61). As antocianinas, catequinas (flavan-3-ol) e 

flavanóis constituem flavonóides mais comuns presentes nos vinhos. Nos vinhos tintos, estes 

constituem mais de 85% do total do seu conteúdo fenólico (≥ 1000 mg/L), enquanto que nos 

vinhos brancos, geralmente, apenas representam menos de 20% (≤ 50 mg/L) (7, 28). Estes 

compostos ocorrem tanto na forma livre, como podem formar polímeros com outros 

flavonóides, açúcares, não-flavonóides ou combinação de todos (28, 61, 67). Presume-se que 

a sua principal função nas uvas (e nas outras plantas) passa pela defesa contra os micróbios 

patogénicos, pragas de insetos e herbívoros (6, 28). 

Dada a natureza deste trabalho, dos compostos flavonóides presentes nos vinhos apenas se 

irá realçar a importância das antocianinas, bem como de alguns outros constituintes 

importantes que resultam de algumas práticas enológicas. Os múltiplos fatores inerentes a 

produção do vinho, afetam a extração fenólica, pelo que se observa grandes variações em 

termos do seu conteúdo fenólico quando comparado com outros compostos constituintes do 

vinho. De facto, os compostos de natureza flavonóide variam, não só consoante a variedade 

da uva, o seu estado de maturação e condições climáticas, mas também dos processos de 

vinificação e do tipo de armazenamento (6, 61). Nomeadamente, o armazenamento do vinho 
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em vasilhas de madeira proporciona a extração de muitas substâncias como fenóis simples, 

flavonóides e taninos hidrolisáveis, tornando assim mais complexas as propriedades 

organoléticas do vinho (63). 

 

Figura 13: Formula de estrutura química base dos compostos flavonoides (Adaptado de (12)). 

 

5.4.2.1  Antocianinas 

 

A palavra “antocianina” deriva do grego Anthos e Cyanos que significam, respetivamente flor 

e azul. De facto, as antocianinas são pigmentos naturais responsáveis por uma vasta gama 

de tonalidades de muitas flores e frutos, abrangendo cores desde o laranja ao violeta. 

Consoante o pH em que estas se encontram, a sua coloração varia, sendo que em meio ácido 

encontramos tons vermelhos, a pH 7 as antocianinas são púrpura e tornam-se azuis em meio 

alcalino. Por conseguinte, ao pH do vinho (3,0 – 4,0) cerca de 20 a 25 % das antocianinas 

possuem cor vermelha, sendo estas as responsáveis pela cor de um vinho tinto novo.  

Estes compostos correspondem a uma parte importante, tanto em termos qualitativos como 

quantitativos, dos flavonoides presentes nas uvas tintas, responsáveis não só pela cor do fruto 

e do seu produto, mas também pela estabilidade dos vinhos. De notar ainda que, as 

antocianinas localizam-se nomeadamente na película da uva, com a exceção de algumas 

castas, denominadas de tintureiras, em que elas também surgem na polpa. Daqui surge a 

possibilidade de obter vinho branco, sem qualquer dificuldade, a partir de uvas tintas, sendo 

a operação inversa impossível.  

Estruturalmente, as antocianinas correspondem a glicósidos hidroxilados e metilados do ião 

flavílio, sendo que as formas desprovidas de açúcar, ou agliconas, são denominadas 

antocianidinas (6, 12, 69). As principais diferenças entre as várias antocianinas derivam não 

só do número e da posição de grupos hidroxilo e metoxilo, mas também da natureza e do 

grau de glicosilação. Pensa-se que a glicosilação proporcione estabilidade e solubilidade a 
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estes pigmentos, já que as formas agliconadas caracterizam-se por serem instáveis em água 

e menos solúveis (1, 6).  

 

 

Figura 14: Fórmula de estrutura das antocianidinas da uva e do vinho (Adaptado de (12)). 

 

Nas uvas do género Vitis, as antocianinas mais comummente encontradas derivam de cinco 

antocianidinas: delfinidina, cianidina, petunidina, peonidina e malvidina (Figura 14), sendo a 

malvidina a mais abundante no vinho (7). Dependendo da espécie, da variedade, de fatores 

climatéricos associados ao ano de colheita e de fatores ambientais, o teor e a composição em 

antocianinas da uva varia (12). Deste modo, as antocianinas da Vitis vinífera, espécie 

característica da vinha europeia, são constituídas quase exclusivamente por monoglucósidos, 

enquanto que a presença de diglucósidos é especifica das espécies ditas americanas, como 

Vitis riparia, Vitis rupestris e seus híbridos. Dada a presença de diglucósidos de antocianinas, 

estas espécies, resistentes à filoxera, são muitas vezes usadas como porta-excertos, de modo 

a produzir uma população de híbridos que possuem esta resistência (7, 43, 69). Portanto, esta 

diferença de composição em antocianinas permitiu o desenvolvimento de métodos analíticos 

que com base na análise de diglucósidos de um vinho tinto indica-nos se este provém de um 

produto híbrido.  

Na Figura 15 apresenta-se um cromatograma de uma amostra de vinho licoroso, podendo 

verificar-se que, das antocianinas encontradas, para além das formas livres, também se 

encontram presentes formas esterificadas com o ácido acético e ácido cumárico. As 

quantidades relativas destas formas esterificadas variam consoante o caráter varietal, 

havendo castas praticamente ausentes de antocianidinas esterificadas e, pelo contrário outras 

castas com uma proporção significativa destas.  
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Figura 15: Cromatograma de uma amostra de vinho do Porto Vintage, obtido através do método MIVDP 111. 1 – Df-3-gl; 
2 – Cy-3-gl; 3 – Pt-3-gl; 4 – Pn-3-gl; 5 – Mv-3-gl; 6 – Df-3-acgl; 7 – Vitisina A; 8 – Pt-3-acgl; 9 – Pn-3-acgl; 10 – Mv-3-acgl; 
11 – Pt-6-cougl; 12 – Pn-6-cougl; 13 – Mv-6-cougl. 

 

Tal como já foi mencionado, a coloração das antocianinas varia consoante as condições do 

meio, como é o caso da variação do pH. Ainda, o processo de conservação dos vinhos tintos 

implica a presença do conservante e antioxidante, o dióxido de enxofre livre, que ao pH dos 

mostos e vinhos, existe nomeadamente sob a forma de ião bissulfito (HSO3
−). O ião bissulfito 

reage com as antocianinas dando origem a um composto incolor, diminuindo a intensidade 

corante de um vinho tinto. À medida que HSO3
− desaparece, por oxidação ou combinação, o 

composto original é regenerado e restabelece-se a coloração inicial (7, 69). Por outro lado, ao 

longo do envelhecimento as antocianinas polimerizam com os taninos originando polímeros 

que possuem a coloração mais acastanhada, tornando-se mais escuros à medida que a 

cadeia aumenta. Quando estes polímeros apresentam grande peso molecular podendo 

mesmo precipitar. Esta propriedade, por um lado contribui para a diminuição da coloração do 

vinho e, por outro, justifica o tom acastanhado característico dos vinhos velhos.  

Existem inúmeros estudos que descrevem e explicam a evolução da cor dos vinhos com a 

idade, associada aos diferentes tipos de reações nas quais as antocianinas se encontram 

envolvidas. Nos vinhos do Porto envelhecidos, as principais antocianinas monoméricas 

presentes são as vitisinas, produtos da reação entre a malvidina e o ácido pirúvico (Vitisina 

A) ou acetaldeído (Vitisina B) (28). Estas piranoantocianinas formadas em termos 

colorimétricos apresentam diferenças significativas quando comparadas com a antocianina 

que lhes deu origem, causando uma mudança de cor do vinho para tons castanho-

avermelhado (72, 73). Ainda, a Vitisina A pode estar envolvida em diferentes reações levando 

à formação de produtos mais complexos, como a Portisina, que possui tons mais azulados, 

característica encontrada nos vinhos do Porto do estilo Vintage.  
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Figura 16: Estrutura química da Vitisina A. 

 

6.  Antisséticos em vinhos  

 

O vinho, cada vez mais, possui um papel importante no estilo de vida europeu, na sua cultura 

e na sua dieta alimentar. O constante progresso no seio da Enologia conduz a uma melhoria 

significativa da qualidade dos vinhos (43). Neste âmbito, encontra-se publicada diversa 

regulamentação que incide, entre outras áreas de todo o ciclo produtivo do vinho, nas práticas 

enológicas permitidas e na sua caracterização, na definição das características dos aditivos 

bem como no modo do seu correto emprego (74). A descrição completa destas práticas 

enológicas autorizadas, bem como de algumas das limitações da sua aplicabilidade, encontra-

se compilada nas fichas do Código Internacional de Prática Enológicas (Code International 

des Pratiques Oenologiques), documento de referência internacional, publicado pela OIV. 

Posto isto, os defeitos que antigamente eram comuns, neste momento encontram-se 

praticamente extintos. Os critérios de análise dos vinhos detêm um caráter cada vez mais 

exigente, tomando em consideração o mínimo desvio da qualidade do produto final. Tendo 

isto em mente, sob o ponto de vista microbiológico, de modo a favorecer a estabilização 

biológica do vinho e evitar as contaminações por parte dos microrganismos, a prática 

enológica habitualmente empregue consiste na utilização do dióxido de enxofre (SO2). Apesar 

do facto de que o SO2 corresponde ao antissético de eleição em Enologia, é relevante também 

mencionar o papel da aplicação de outros antisséticos, cuja utilização se encontra autorizada 

em vários países (1, 58, 74). 

Nomeadamente, o ácido sórbico, descoberto em 1940, corresponde a uma cadeia curta de 

ácido gordo insaturado, bastante usado tanto na produção do vinho, como na indústria 
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alimentar no geral, devido às suas propriedades antifúngicas (2, 58, 75). Deste modo, a adição 

de ácido sórbico ou de sorbato de potássio, seu sal mais solúvel, tem como o objetivo 

proporcionar uma estabilidade microbiológica do vinho, impedir a refermentação de vinhos 

que possuem elevados níveis de açucares fermentescíveis, bem como impedir o 

desenvolvimento de leveduras indesejáveis (31, 43, 58, 74). Aquando da sua correta 

utilização, este aditivo inibe o crescimento das leveduras, sendo que o principal propósito da 

sua aplicação consiste no controlo de leveduras fermentativas do vinho (Saccharomyces sp.) 

(58). Contudo, a utilização de ácido sórbico ou de sorbato de potássio com o intuito de 

interromper a fermentação alcoólica encontra-se estritamente proibida segundo as 

recomendações da OIV (14, 74). Adicionalmente, este antissético possui alguma atividade 

inibidora dirigida às bactérias láticas e do ácido acético.  

A eficácia do ácido sórbico depende de inúmeros fatores, nomeadamente do teor alcoólico e 

do pH dos vinhos, bem como da quantidade de SO2 presente (1, 58, 59). A sua atividade 

antissética consiste na forma tóxica do ácido, isto é, na molécula não dissociada, pelo que se 

encontra fortemente dependente das condições de pH do vinho. O seu pKa toma valores de 

4,7, pelo que a diminuição do pH leva à diminuição da quantidade de ácido sórbico na sua 

forma ionizada e, consequentemente ao aumento das concentrações da forma não 

dissociada, com atividade antimicrobiana. Na sua forma não dissociada, este ácido possui a 

capacidade de se incorporar na célula e interferir no processo de assimilação oxidativa do 

carbono, inibindo o sistema enzimático da desidrogenase da levedura (58, 76). 

Aquando da utilização do ácido sórbico, para além do pH do vinho, também é necessário ter 

em consideração o seu conteúdo em álcool. Isto porque, verificou-se que os vinhos doces 

com alto teor alcoólico requerem menor quantidade de ácido sórbico para a sua estabilização, 

quando comparados com os vinhos cujo o teor alcoólico era menor (58). 

A relativa inatividade do ácido sórbico perante as bactérias láticas, poderá dever-se à 

formação de um composto resultante da reação entre este ácido e o SO2. Deste modo, esta 

reação leva à remoção do SO2 livre presente no vinho, pelo que se torna crucial a utilização 

dos níveis adequados de SO2 quando em conjunto com o sorbato de modo a inibir as bactérias 

do ácido lático. Adicionalmente, algumas bactérias láticas possuem a capacidade de 

metabolizar o ácido sórbico dando origem ao respetivo álcool, 2,4-hexadieno-1-ol. De seguida, 

na presença de etanol é produzido um óxido de éter, levando à formação de 2-etoxi-3,5-

hexadieno (28, 43, 75). Por sua vez, esta molécula é a responsável pelo aparecimento de um 

defeito de gosto nos vinhos, designado em Enologia por “gosto de gerânio” (1, 28, 43, 59). 

Segundo a OIV e o Regulamento (CE) N.º 606/2009 do Conselho, a utilização do ácido sórbico 

sob a forma de sorbato de potássio encontra-se limitada a 200 mg por litro do produto tratado 

e colocado no mercado. 
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Existem inúmeros outros antisséticos ativos sobre as leveduras e as bactérias, contudo a sua 

utilização encontra-se proibida ou limitada face aos riscos inerentes na saúde humana 

resultantes da sua aplicação. Neste âmbito, torna-se importante mencionar o ácido benzoico, 

antigamente usado como inibidor de leveduras, hoje em dia caído em desuso devido à sua 

geral ineficácia, à modificação das características organoléticas do vinho e à implicação que 

possui na saúde humana (1, 58, 59, 77-79). Deste modo, segundo a OIV, a utilização deste 

ácido como antissético em vinhos está proibida. Contudo, é de realçar que o uso do ácido 

benzoico constitui uma prática bastante comum nos restantes produtos da indústria alimentar, 

dado as propriedades antimicrobianas que possui (77-80). De facto, a utilização deste aditivo 

encontra-se regulada tanto pela Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos, 

como pela União Europeia, tendo sido estabelecidos regulamentos concisos aquando da sua 

aplicação nos produtos alimentares e na industria da cosmética (81). Portanto, em diversos 

grupos alimentares o uso do ácido benzoico encontra-se autorizada pela EU na condição de 

respeitar os níveis máximos estabelecidos segundo a Diretiva 95/2/EC de 1995. Esta diretiva 

impõe a todos os Estados Membros realizar a monitorização do consumo e da utilização dos 

aditivos, de modo a avaliar as tendências ao nível do consumo alimentar, bem como as 

diferenças que surgem no consumo entre os Estados Membros (77, 79). No entanto, apesar 

do facto do ácido benzoico ser considerado pela FDA como uma substância segura, inúmeros 

estudos realizados nos últimos anos apontam para reações adversas, potenciais efeitos 

toxicológicos e preocupação geral em termos da saúde pública resultantes da ingestão deste 

antissético (77-79, 81). Nomeadamente, na literatura estão descritos efeitos adversos como a 

acidose metabólica, convulsões e hiperpneia  observados aquando do consumo de níveis 

elevados do ácido benzoico. Ainda, o desenvolvimento de algumas reações alérgicas a 

benzoatos, como a urticaria e asma, encontram-se mencionados em alguns dos estudos 

realizados (79).  

Tal como o ácido sórbico, a sua atividade antimicrobiana encontra-se ligada à sua forma não 

ionizada. Deste modo, a valores de pH inferior ao valor de pKa, isto é, inferior a 4,2, a 

percentagem da forma ativa aumenta significativamente e, deste modo as quantidades 

necessárias para inibição do crescimento dos microrganismos diminuem (58). Apesar de a 

forma não dissociada de ácido benzoico ser a mais eficiente em termos de agente 

antimicrobiano, os seus sais, especificamente benzoato de sódio, são preferencialmente 

utilizados dado a sua maior solubilidade, isto é, até 200 vezes maior (78). 

Para finalizar esta abordagem a este assunto, ainda é importante mencionar o ácido salicílico 

que, tal como o ácido benzoico, corresponde a uma espécie química cuja utilização como 

antissético em vinhos encontra-se proibida pela OIV, fazendo parte da lista de práticas 

inaceitáveis (14). No entanto, este ácido faz parte da constituição natural das uvas e dos 
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vinhos, embora em quantidades bastante baixas (43). Na verdade, na literatura surgem 

valores muitas vezes contraditórios face aos teores endógenos de ácido salicílico, variando 

entre valores inferiores a 0,02 mg/L podendo mesmo alcançar teores de 21,5 mg/L, facto que 

poderá ser explicado pelas diferentes metodologias utilizadas na sua determinação (58, 59, 

82). Ainda, este composto surge muitas vezes mencionado em inúmeros artigos relacionado 

com o efeito cardioprotetor dos vinhos (58, 83, 84).  

Para além dos efeitos que esta molécula desencadeia na saúde humana, na literatura também 

surge descrito que a capacidade que esta possui de induzir na videira a formação de 

compostos fenólicos e de enzimas hidrolíticas envolvidas nas respostas aquando do ataque 

pelos fungos (82, 85). Contudo, apesar dos possíveis benefícios mencionados, a utilização do 

ácido salicílico nos vinhos encontra-se estritamente proibida. Uma das principais objeções da 

aplicação deste ácido como antissético consiste na dificuldade que acarreta a sua deteção, 

visto que é praticamente inodoro. Isto é, caso utilizado de forma descuidada, em quantidades 

excessivas, facilmente irá escapar à deteção sensorial (59). Tendo isto em mente, uma das 

vantagens do uso de SO2 consiste na sua fácil deteção quando presente em excesso. Por 

outro lado, também surge a preocupação de que o consumo dos níveis elevados de ácido 

salicílico poderá ter efeitos prejudiciais na saúde humana, nomeadamente para as pessoas 

que possuem alguma sensibilidade a este composto em que mesmo doses pequenas poderão 

provocar efeitos graves (82, 84).  

 

7.  Espécies químicas com importância na 

segurança alimentar 

 

7.1 Ocratoxina A 

 

A segurança alimentar dos vinhos encontra-se estritamente dependente do equilíbrio entre as 

boas práticas vitivinícolas, a qualidade da matéria prima e os processos fermentativos e pós-

fermentativos. A qualidade do vinho, o seu consumo e a saúde dos consumidores poderão 

ser seriamente comprometidos caso determinados parâmetros caracterizadores da 

segurança alimentar dos vinhos não se encontrem devidamente controlados. Destes, 

destacam-se as espécies químicas como carbamato de etilo, aminas biogénicas, metais 

pesados, resíduos de pesticidas e metanol, entre outras, que possuem grande impacto na 

saúde humana (12, 86, 87). Posto isto, este subcapítulo apenas aborda uma destas espécies 

de origem biológica: Ocratoxina A (OTA).  
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A OTA corresponde a uma micotoxina produzida por estirpes de certas espécies de fungos 

filamentosos como, por exemplo, Aspergillus spp. e Penicillium.spp. que se desenvolvem nas 

uvas (28, 88). Quimicamente, esta micotoxina deriva de uma 3,4-di-hidroisocumarina ligada à 

L-β-fenilalanina por meio de uma ligação amida (Figura 17). Constitui um perigo para a 

segurança alimentar principalmente devido às suas propriedades nefrotóxicas, causando 

algumas doenças renais (12). Para além disso, esta micotoxina surge reconhecida pela 

Agência Internacional para a Pesquisa sobre Cancro (IARC) como agente cancerígeno, 

classificada no grupo 2B, isto é, “possivelmente” carcinogénica para humanos, sendo que 

segundo alguns estudos também apresenta efeitos mutagénicos e teratogénicos (87, 88).  

 

Figura 17: Estrutura molecular da Ocratoxina A (OTA). 

 

A presença da OTA nas uvas e nos vinhos foi pela primeira vez detetada e descrita por 

Zimmerli e Dick (1995). Posteriormente, seguiram-se vários estudos que mostraram que, 

tipicamente, os níveis de OTA nos vinhos são maiores para os vinhos tintos, seguidos de 

rosés e residuais nos brancos. Contudo, as maiores incidências e níveis desta toxina surgem 

nos vinhos doces, conhecidos como vinhos de sobremesa (dessert wines) (86). Nos vinhos 

os níveis de OTA detetados variam entre 0,01 e 3,5 µg/L, surgindo em concentrações mais 

elevadas nos vinhos provenientes de regiões mais quentes e secas (87, 88). Em Portugal, 

relativamente aos vinhos nacionais não se encontram descritas contaminações de OTA, 

contudo o limite legal presentemente adotado é de 2 µg/L (89, 90). Este limite estabelecido 

advém do parecer científico publicado pela Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar 

(AESA) que indica a ingestão tolerável recomendada de 120 ng/kg de peso corporal (89, 91). 

A legislação relativa à OTA abrange vinhos espumantes, bebidas feitas à base de vinho e 

sumos de uva ou mostos, sendo que o vinho licoroso e o vinho com teor alcoométrico não 

inferior a 15% não se encontram legislados (89).  

Com o nível atual dos conhecimentos científicos e técnicos, alguns estudos propõem 

tratamentos físico-químicos de modo a remover as micotoxinas a escala laboratorial, dos 

quais apenas alguns conseguem ser aplicados ao nível industrial (86, 88). Cada um dos 
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tratamentos propostos, presentes na literatura, possui tanto vantagens (custo, simplicidade 

de execução, etc.) como desvantagens (efeitos na cor e nos fenóis, entre outros) variando ao 

nível da eficácia da descontaminação entre 2 e 98% (86, 87). Ainda, muitos dos tratamentos 

propostos implicam a utilização de alguns agentes que poderão provocar reações adversas 

aos consumidores de vinhos mais suscetíveis, sendo que, segundo a regulamentação 

europeia, terão de estar indicados no rótulo do produto. Posto isto, apesar dos melhoramentos 

introduzidos nas técnicas de produção e de armazenamento e mesmo com os avanços na 

investigação, não é possível impedir completamente o desenvolvimento destes fungos, pelo 

que a OTA não pode ser inteiramente eliminada dos alimentos. Tendo isto em mente, o 

esforço tem sido realizado em termos da determinação dos diversos fatores envolvidos na 

formação da OTA, bem como do estabelecimento das medidas preventivas para reduzir a sua 

presença. Nomeadamente, OIV publicou um código de boas praticas vitivinícolas destinada a 

evitar contaminações em produtos derivados da vinha.  

 

 

 

  



FCUP 
Caracterização e controlo de qualidade em vinhos, bebidas espirituosas, destilados e vinagres por técnicas 

de HPLC e Eletroforese Capilar 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Materiais e Métodos 
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1. Determinação de Ácidos Orgânicos e Sulfatos em 

vinhos e vinagres por eletroforese capilar 

 

1.1. Eletroforese Capilar 

 

As determinações de ácidos orgânicos e sulfatos foram efetuadas utilizando a técnica de 

Eletroforese Capilar, conforme os métodos MIVDP 64 e MIVDP 107, sendo que algumas das 

condições operatórias inerentes aos dois métodos encontram-se descritas na Tabela 1.  

De modo a separar os ácidos orgânicos e o ião sulfato em vinhos e vinagres, o modo de 

separação utilizado foi CZE (Capilar Zone Electrophoresis), recorrendo-se ao capilar de sílica 

fundida. Uma vez que as paredes do capilar se encontram cobertas de grupos silanol 

ionizáveis, previamente a cada análise, torna-se necessário proceder a preparação do capilar, 

de modo a garantir uma superfície completamente e uniformemente carregada. Posto isto, em 

ambos os métodos, antes de se iniciar uma sequência de análise procede-se ao 

acondicionamento do capilar, cujas condições encontram-se especificadas mais adiante.   

De acordo com a Tabela 3, todas as amostras foram injetadas recorrendo à injeção de modo 

hidrodinâmico, onde o capilar é mergulhado num vial contendo a amostra e, em seguida é 

estabelecida uma pressão de 0,5 psi (3447,38 Pa) durante 10 segundos, no caso do método 

MIVDP 64, provocando deste modo a entrada da amostra no capilar.  

Por último, os ácidos orgânicos e sulfatos em vinhos e vinagres são doseados por 

espetrofotometria de UV com deteção a 214 e 230 nm, para os métodos MIVDP 64 e MIVDP 

107, respetivamente. A aquisição e o tratamento de dados foram efetuados recorrendo ao 

software 32 Karat 8.0 (Beckman Coulter). 

 

Tabela 3: Algumas das condições operatórias inerentes aos métodos MIVDP 64 e MIVDP 107. 

 MIVDP 64 MIVDP 107 

Sistema 
P/ACE™ MDQ (Beckman 

Coulter) 
P/ACE™ MDQ (Beckman 

Coulter) 

Detetor UV/Vis 
UV/Vis e PDA (190 – 300 

nm) 

Capilar 

Tipo Sílica fundida Sílica fundida 

Comprimento total 57 cm 70 cm 

Comprimento 
efetivo 

50 cm 50 cm 

Diâmetro interno 50 µm 75 µm 
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Injeção hidrodinâmica 
(por pressão) 

0,5 psi/10 seg 0,5 psi/8 seg 

Voltagem -18 kV -30 kV 

T 25 °C 25 °C 

λ 214 nm 230 nm 

Intensidade da corrente 
obtida 

≈ 5,0 µA ≈ 50,0 µA 

 

1.2. Reagentes e solventes 

 

Para o método MIVDP 64, no decorrer do trabalho experimental, os solventes usados foram 

o tampão para ácidos orgânicos, pH 5,6 (Agilent Technologies) e o hidróxido de sódio 0,1 M 

(Fisher Scientific). Por sua vez, para o método MIVDP 107, recorreu-se ao kit para análise de 

aniões da Beckman Coulter, Inc. composto por solução de lavagem (Rinse Solution), solução 

tampão (Anion Separation Buffer), solução acondicionadora (Anion Coating), solução de 

hidróxido de sódio 0,1 M (Conditioner-Na), uma solução de ácido clorídrico (Anion Acid Rinse), 

octanoato de sódio (Anion Internal Standard) e mistura teste de aniões inorgânicos.  

Relativamente à preparação dos padrões de calibração e de verificação, os reagentes usados 

encontram-se descritos na Tabela 4. 

No decorrer de todos os trabalhos experimentais mencionados neste documento foi utilizada 

água ultrapura, retirada de um sistema de purificação de água Milli-Q Advantage A10 da 

Millipore, com resistividade de 18,2 mΩ e com COT (carbono orgânico total) < 5 ppb. 

 

Tabela 4: Reagentes utilizados, com respetivas especificações do fabricante. 

Reagente Pureza do Lote (%) Marca 

Ácido L(+)-tartárico 99,9 Sigma-Aldrich 

Ácido L(+)-tartárico 99,7 Fischer 

Ácido DL(±)-málico 99,3 Riedel 

Ácido DL(±)-málico 99,3 Sigma-Aldrich 

Ácido cítrico 99,6 Sigma-Aldrich 

Ácido cítrico anidro 100,2 Fluka 

Ácido succínico 100,0 Sigma-Aldrich 

Ácido succínico 99,4 Sigma-Aldrich 

Acetato de sódio 100,4 Fluka 
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Acetato de sódio 99,3 Fluka 

Lactato de lítio 98,0 Sigma-Aldrich 

Lactato de lítio 95,3 Sigma-Aldrich 

D-Gluconato de sódio 99,4 Fluka 

D-gluconato de potássio 100,0 Sigma-Aldrich 

Sulfato de sódio anidro 99,7 Sigma-Aldrich 

Sulfato de potássio 99,0 Acros 

Clorato de sódio(PI) 99.4 Fluka 

Formato de sódio 99.6 Fluka 

Ácido fórmico 100.8 Honeywell Fluka 

 

1.3. MIVDP 64 

 

1.3.1. Condições operatórias 

 

A separação dos ácidos orgânicos e do ião sulfato em vinhos foi efetuada recorrendo ao 

capilar de sílica fundida com o diâmetro interno de 50 µm e comprimento total de 57 cm, sendo 

que 50 cm corresponderam ao comprimento efetivo até ao detetor. Primeiramente, antes de 

se iniciar uma sequência de análise procede-se ao acondicionamento do capilar que consiste 

na passagem de uma solução de hidróxido de sódio a 0,1 M (2 minutos), seguida da 

passagem de água ultrapura (2 minutos) e, por fim, a solução tampão para ácidos orgânicos 

(3 minutos), com uma pressão de 20 psi em cada passo. 

Entre injeções, o acondicionamento realizado consistiu na lavagem com a solução tampão 

para ácidos orgânicos, pH 5,6 no decorrer de 3 minutos. 

A voltagem aplicada para a análise das respetivas amostras foi ajustada para valores de 18 

kV, utilizando polaridade inversa e indireta durante 10 minutos. Por sua vez, a deteção dos 

ácidos orgânicos e do ião sulfato em vinhos foi executada por espetrofotometria de absorção 

molecular de UV a um comprimento de onda de 214 nm. 

 

1.3.2. Padrões de Calibração e de Verificação 

 

Os padrões de calibração foram preparados a partir das soluções-mãe e das soluções 

intermédias previamente elaboradas, de modo a apresentar uma concentração final 
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evidenciada na Tabela 5. A preparação das soluções-mãe consistiu na pesagem de cada um 

dos compostos, recorrendo a balança analítica da Mettler Toledo com uma incerteza 

associada de 0,1 mg, para um balão volumétrico de 100,0 ± 0,1 mL, seguidas de uma 

dissolução com água ultrapura, sendo que os valores aproximados das massas pesadas se 

encontram descritas na Tabela 6.  

 

Tabela 5: Concentração final de ácido tartárico, málico, cítrico, succínico, lático e glucónico e ião sulfato, em mg/L, 

presente em cada solução padrão de calibração preparada.  

Padrão 
Ácido 

Tartárico 
(mg/L) 

Ácido 
Málico 
(mg/L) 

Ácido 
Cítrico 
(mg/L) 

Ácido 
Succínico 

(mg/L) 

Ácido 
Lático 
(mg/L) 

Ácido 
Glucónico 

(mg/L) 

Ião 
Sulfato 
(mg/L) 

1 3,60 3,60 5,00 2,50 4,00 5,00 4,00 

2 24,00 24,00 10,00 5,00 20,00 10,00 8,00 

3 36,00 36,00 12,50 12,50 30,00 20,00 16,00 

4 60,00 60,00 15,00 20,00 40,00 30,00 24,00 

5 84,00 84,00 20,00 25,00 60,00 40,00 32,00 

 

Seguidamente, a partir de cada solução-mãe foram preparadas as soluções intermédias. Por 

conseguinte, foram pipetados os volumes descritos na Tabela 7, recorrendo a balões de 

10,000 ± 0,040 mL e diluídos com água ultrapura. É importante referir que, ao longo dos 

trabalhos experimentais, tanto as soluções-mãe como as soluções intermédias preparadas 

foram armazenadas entre 4 °C e 8 °C. 

 

Tabela 6: Massas de ácidos tartárico, málico, cítrico, succínico, lático, glucónico e de ião sulfato calculadas de modo a 

preparar as respetivas soluções-mãe. 

Composto Massa (g) Concentração final (g/L) 

Ácido Tartárico 0,600 6,00 

Ácido Málico 0,600 6,00 

Ácido Cítrico 0,100 1,00 

Ácido Succínico 0,100 1,00 

Ácido Lático 0,550 5,00 

Ácido Glucónico 0,550 5,00 

Sulfato de Sódio 0,400 4,00 
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Tabela 7: Volumes medidos de cada solução-mãe para a preparação de 10,00 ± 0,04 mL das soluções intermédias 

respetivas. 

Solução-mãe Volume medido (µL) 

Ácido Tartárico 1000 

Ácido Málico 1000 

Ácido Cítrico 2500 

Ácido Succínico 2500 

Ácido Lático 1000 

Ácido Glucónico 1000 

Sulfato de Sódio 1000 

 

Por fim, por diluição das soluções intermédias foram preparados os padrões de calibração. 

Isto é, foram pipetados volumes estabelecidos, descritos na Tabela 8, de cada solução 

intermédia e do padrão interno (PI) para balões de 5,000 ± 0,025 mL, perfazendo o volume 

com água ultrapura.  

Os padrões de calibração do ácido succínico são preparados à parte, visto que se verifica que 

quando em conjunto provoca um desdobramento dos restantes picos cromatográficos, dando 

a indicação de que ele deverá reagir com os restantes ácidos orgânicos. Com base nestes 

padrões de calibração, será traçada a respetiva reta de calibração.  

 

Tabela 8: Volumes utilizados na preparação dos padrões de calibração. 

Padrão 
Ácido 

Tartárico 
(µL) 

Ácido 
Málico 

(µL) 

Ácido 
Cítrico 

(µL) 

Ácido 
Succínico 

(µL) 

Ácido 
Lático 
(µL) 

Ácido 
Glucónico 

(µL) 

Ião 
Sulfato 

(µL) 

PI 
(µL) 

1 30,0 30,0 100,0 50,0 40,0 50,0 50,0 

100,0 

2 200,0 200,0 200,0 100,0 200,0 100,0 100,0 

3 300,0 300,0 250,0 250,0 300,0 200,0 200,0 

4 500,0 500,0 300,0 400,0 400,0 300,0 300,0 

5 700,0 700,0 400,0 500,0 600,0 400,0 400,0 

 

Relativamente aos padrões de verificação, estes são preparados de uma forma idêntica aos 

padrões de calibração, excetuando o composto pesado, sendo que na sua elaboração 

utilizam-se fornecedores e/ou lotes distintos aos primeiros. Normalmente, apenas são 

preparados os padrões 1, 3 e 5 com o objetivo de validar a reta de calibração e a estabilidade 

do método. 
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1.3.3. Preparação das amostras  

 

Todas as amostras de vinhos e vinagres foram diluídas com um fator de diluição de 50, antes 

de serem transferidas para os vials de vidro próprios, e analisadas. Ou seja, para um balão 

volumétrico de 5,000 ± 0,025 mL pipetaram-se 100 µL de amostra e 100 µL de PI, perfazendo-

se com água ultrapura. 

A identificação dos picos dos ácidos e do ião sulfato foi realizada com base na comparação 

entre os tempos de migração dos padrões e das respetivas amostras analisadas, injetados no 

mesmo ensaio sob as mesmas condições. Por sua vez, a quantificação dos ácidos estudados 

resulta da interpolação das áreas dos picos integrados na reta de calibração correspondente. 

Como parte de controlo de qualidade em cada sequência de análise para além dos padrões 

de verificação, também são introduzidas amostras em duplicado e o Material de Referência 

Externo (MRE). Na Figura 18 encontra-se representado um eletroferograma correspondente 

a uma amostra de vinho do Porto. 

 

Figura 18: Eletroferograma relativo a uma amostra de vinho do Porto. 1 – Sulfato; 2 – clorato de sódio (PI); 3 – ácido 
tartárico; 4 – ácido málico; 5 – ácido cítrico; 6 – ácido succínico; 7 – ácido acético; 8 – ácido lático; 9 – ácido 
glucónico. 

 

1.4. MIVDP 107 

 

Adicionalmente ao método anteriormente descrito, MIVDP 64, o laboratório teve necessidade 

de desenvolver o método MIVDP 107, que embora se encontre validado, o processo de 

acreditação ainda não está finalizado. 

A necessidade de implementação de um novo método provém do facto de que, segundo o 

método MIVDP 64, aquando da análise de vinhos velhos, se constatar que os resultados 
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obtidos para as concentrações do ácido tartárico correspondem a uma quantificação realizada 

por excesso. Isto é, o método tradicionalmente aplicado para a determinação dos ácidos 

orgânicos e sulfatos (MIVDP 64) não possui a capacidade de separar os picos 

cromatográficos dos ácidos tartárico e fórmico e, portanto, o ácido tartárico surge quantificado 

por excesso. A relevância desta observação surge mais notória aquando da análise de vinhos 

velhos, dado estes normalmente possuírem ácido fórmico. Assim, o método do KIT enzimático 

apresenta a vantagem de conseguir separar os dois picos cromatográficos, não havendo 

deste modo a influência da presença do ácido fórmico na quantificação do ácido tartárico. 

Também se optou por quantificar o ácido acético pelo método MIVDP 107, estando o mesmo 

validado pelas inúmeras participações em ensaios interlaboratoriais. Um dos principais 

objetivos do laboratório do IVDP consiste em substituir a determinação da acidez volátil 

através do método convencional de bancada recomendado pela OIV, pela quantificação do 

ácido acético segundo o método baseado no uso do KIT enzimático. O método de referência 

para a determinação da acidez volátil apresenta a desvantagem de quantificar tanto o acetato 

de etilo como o ácido acético sem os discriminar, o que constitui um problema relevante no 

caso dos vinhos velhos cuja concentração em acetato de etilo geralmente é elevada.  

 

1.4.1. Condições operatórias 

 

O método utilizado foi baseado no método proposto pela Beckman Coulter para análise de 

aniões, recorrendo ao capilar com 75 µm de diâmetro interno e 70 cm de comprimento total, 

sendo que 50 cm constituem o comprimento efetivo até ao detetor. Primeiramente, antes de 

se iniciar uma sequência de análise procede-se ao acondicionamento do capilar que consiste 

na passagem da solução de hidróxido de sódio 0,1 M (Conditioner-Na) durante 1 minuto, 

seguida de 1 minuto de passagem da solução de lavagem (Rinse Solution) e uma nova purga 

com a solução acondicionadora (Anion Coating) durante 50 segundos. Por fim, faz-se passar 

solução tampão (Anion Separation Buffer) de modo a uniformizar o capilar durante 50 

segundos, com uma pressão de 20 psi em cada passo. 

Entre injeções o acondicionamento realizado consistiu em sucessivos passos de lavagem com 

a solução de NaOH 0,1 M (Conditioner-Na) e solução de lavagem (Rinse Solution), no 

decorrer de 50 segundos cada.  

A voltagem aplicada para a análise das respetivas amostras foi ajustada para valores de 30 

kV, utilizando polaridade inversa e indireta, a uma temperatura de 25ºC durante 8 minutos 

com a solução tampão. Por sua vez, a análise foi executada a um comprimento de onda de 

230 nm.  
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1.4.2. Padrões de Calibração e de Verificação 

 

À semelhança do método MIVDP 64, a preparação dos padrões de calibração e de verificação 

envolve a elaboração prévia das soluções-mãe e das respetivas soluções intermédias. Deste 

modo, as soluções de trabalho finais são preparadas através da diluição de cada solução 

intermédia, sendo que as Tabelas 9 e 10 indicam, respetivamente, as concentrações das 

soluções intermédias utilizadas e os volumes pipetados de forma a obter os padrões de 

calibração. Posto isto, cada solução intermédia e o padrão interno (PI) são pipetados para 

balões de 5,000 ± 0,025 mL, perfazendo-se com água ultrapura até ao menisco. Os padrões 

de calibração dos ácidos sucínico, lático e glucónico são preparados numa solução à parte, 

visto que quando em conjunto com os restantes observa-se desdobramento de alguns picos. 

 

Tabela 9: Concentração das soluções intermédias de ácidos tartárico, málico, cítrico, fórmico, succínico, acético, lático, 
glucónico e de ião sulfato e as respetivas massas pesadas. 

Composto Concentração final (g/L) 

Ácido Tartárico 0,600 

Ácido Málico 0,600 

Ácido Cítrico 0,300 

Ácido Fórmico 0,500 

Ácido Succínico 0,300 

Ácido Acético 0,200 

Ácido Lático 0,500 

Ácido Glucónico 0,500 

Ião Sulfato 0,400 

 

Tabela 10: Volumes utilizados na preparação dos padrões de calibração. 

Padrão 
Ácido 

Tartárico 
(µL) 

Ácido 
Málico 

(µL) 

Ácido 
Cítrico 

(µL) 

Ácido 
Fórmico 

(µL) 

Ácido 
Acético 

(µL) 

Ácido 
Succínico 

(µL) 

Ácido 
Lático 
(µL) 

Ácido 
Glucónico 

(µL) 

Ião 
Sulfato 

(µL) 

PI 
(µL) 

1 30,0 30,0 100,0 100,0 25,0 50,0 40,0 50,0 50,0 

23,2 

2 200,0 200,0 200,0 200,0 50,0 100,0 200,0 100,0 100,0 

3 300,0 300,0 250,0 300,0 200,0 250,0 300,0 200,0 200,0 

4 500,0 500,0 300,0 400,0 300,0 400,0 400,0 300,0 300,0 

5 700,0 700,0 400,0 600,0 550,0 500,0 600,0 400,0 400,0 
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1.4.3. Preparação das amostras  

 

A preparação de todas as amostras de vinhos e vinagres implicou a utilização de um 

procedimento idêntico ao descrito para o método MIVDP 64, exceto a quantidade do PI 

adicionado, sendo que, tal como acontece para as soluções padrão, foram pipetados 23,2 µL 

de PI. 

A Figura 19 representa o eletroferograma de uma das amostras analisadas. 

 

Figura 19: Eletroferograma obtido da análise de uma amostra de vinho do Porto. 1 – Sulfato; 2 – ácido fórmico; 3 – ácido 
tartárico; 4 – ácido málico; 5 – ácido cítrico; 6 – ácido succínico; 7 – ácido acético; 8 – ácido lático; 9 – ácido glucónico; 
10 – Octanoato. 

 

2. Métodos de cromatografia em fase líquida  

 

De um modo geral, os compostos abordados no Capítulo 1 constituem parâmetros analíticos 

determinados e quantificados pelo Sector da Cromatografia Líquida recorrendo, 

nomeadamente, às técnicas de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Por 

conseguinte, esta secção visa descrever sucintamente os reagentes, os materiais e as 

condições operatórias associados aos métodos analíticos utilizados na produção dos 

resultados deste trabalho.  

A Tabela 11 contém uma lista de métodos de análise implementados no Laboratório do IVDP, 

mais concretamente no Sector da Cromatografia Líquida, referentes às análises de rotina 

efetuadas aquando da análise dos vinhos e das bebidas espirituosas. Nesta tabela 

encontram-se mencionados: a designação interna do método de ensaio (MIVDP), os 

respetivos compostos determinados e quantificados e as condições operatórias inerentes à 

cada método analítico. Ainda, na Tabela 12 encontra-se, a título indicativo, alguns dos 
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parâmetros de desempenho de cada método de ensaio para os diferentes compostos, 

nomeadamente as expressões de regressão linear e os respetivos coeficientes de correlação, 

a gama de trabalho para qual a calibração é linear e os limites de quantificação. 

 



Tabela 11: Métodos de análise aplicados aos vinhos, implementados no Sector da Cromatografia Líquida.  

Método 

de 

Ensaio 

Composto 

determinado 
Matriz 

Fase 

estacionária 
Fase móvel 

Vinjeção 

(µL) 

Fluxo 

(mL/min) 
T (ºC) Detetor 

MIVDP 

01 

Hidroximetilfurfural 

(HMF) 
Vinho licoroso 

Waters 

Spherisorb 

ODS-2 C18 (250 

× 4.6, 10 µm) 

A: Água ultrapura 

B: Metanol 

eluição por 

gradiente 

20 2 ambiente 
UV-Vis 

284 nm 

MIVDP 

57 
Glicerol 

Vinho e vinho 

licoroso 

Alltima Amino 

NH2 (250 × 4.6 

mm, 5 μm) 

75% Acetonitrilo 

25 % Água ultrapura 
10 1 30 

Índice de 

refração 
 

Glucose, Frutose e 

Sacarose 

Vinho, vinho 

licoroso, vinho 

espumante e 

vinho frisante 

MIVDP 

67 
Ocratoxina A (OTA) 

Vinho e vinho 

licoroso 

Superspher 100 

RP-18 (250 × 4 

mm, 5 μm) 

49,5% Água 

ultrapura 

49,5% Acetonitrilo  

1% Ácido acético 

glacial 

100 1 30 

FLD 

λexcitação = 

333 nm 

λemissõa = 

460 nm  

MIVDP 

73 

Ácidos Sórbico, 

Benzoico e Salicílico 

Vinho, vinho 

licoroso, vinho 

espumante e 

vinho frisante 

Luna C18 (250 

× 2.0 mm, 5 μm) 

Água ultrapura pH 

2.0 ajustado com 

ácido clorídrico a 0,1 

M 

Metanol 

Tetrahidrofurano  

10 0,5 30 
DAD  

235 nm 
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MIVDP 

103 

Compostos fenólicos1, 

aldeídos fenólicos2 e 

derivados furânicos3 

Vinho, vinho 

licoroso, vinho 

espumante, vinho 

frisante e bebidas 

espirituosas 

Kinetex EVO 

C18 (150 × 4.6 

mm, 5 μm) 

 

A: 98% Água 

ultrapura 

2% Ácido fórmico 

B: 70 % Metanol 

28% Água ultrapura  

2 % Ácido fórmico 

eluição por 

gradiente 

10 1,3 40 

DAD  

254 nm 

280 nm 

320 nm 

MIVDP 

111 
Antocianinas4 Vinho e vinho 

licoroso 

Luna C18 (250 

× 4.6 mm, 5 μm) 

 

A: 92,5% Água 

ultrapura 

7,5 % Ácido fórmico 

B: 92,5% 

Acetonitrilo 

7,5% Ácido fórmico 

eluição por 

gradiente 

10 1 25 
DAD  

520 nm 

DAD, Detetor de rede de díodos; FLD, Detetor de fluorescência.  
1Ácido gálico, vanílico, seríngico, ferúlico e elágico 
2vanilina, seringaldeído, coniferaldeído e sanapaldeído 
35-hidroxi-metil-furfural, furfural e 5-metil-furfural 
4Delfinidina-3-glucósido, Cianidina-3-sambubiósido, Cianidina-3-glucósido, Malvidina-3,5-diglucósido, Petunidina-3-glucósido, Peonidina-3-

glucósido, Malvidina-3-glucósido, Delfinidina-(6-acetil)3-glucósido, Vitisina A, Petunidina-(6-acetil)3-glucósido, Peonidina(6-acetil)3-

glucósido, Malvidina(6-acetil)3-glucósido, Petunidina(6-cumaril)3-glucósido, Peonidina(6-cumaril)3-glucósido e Malvidina(6-cumaril)3-

glucósido 
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Tabela 12: Alguns parâmetros da calibração e os valores dos tempos de retenção dos compostos analisados pelos métodos MIVDP 01, 57, 67 73 e 103. 

Composto 

determinado 

Gama de 

concentrações 

de padrões de 

calibração 

(mg/L) 

Regressão linear 

Coeficiente 

de 

correlação r2 

LOQ tr (min) λAbs (nm) 

Hidroximetilfurfural 

(HMF) 
4,00 – 121,29 𝑦 = 7948,31𝑥 +  1736,99 0,9999 0,94 2,750 284 

Glicerol 0,40 – 12,00 𝑦 = 77697,085𝑥 +  1639,779 1,0000 0,23 5,590 - 

Glucose 0,52 – 16,00 𝑦 = 85067,040𝑥 +  1536,757 1,0000 0,31 8,810 - 

Frutose 0,32 – 16,00 𝑦 = 92494,271𝑥 +  1856,823 1,0000 0,22 7,990 - 

Sacarose 0,30 – 12,00 𝑦 = 94525,177𝑥 −  83,415 0,9999 0,36 11,680 - 

Ocratoxina A (OTA) 
0,60 – 20,03 

(µg/L) 
𝑦 = 19930𝑥 +  89,106 0,9991 0,65 8,799 FLD 

Ácido Sórbico 1,81 – 201,59 𝑦 = 70,0162𝑥 1,0000 3,77 11,960 235 

Ácido Benzoico 2,56 – 22,78 𝑦 = 93,3871𝑥 1,0000 0,60 13,118 235 

Ácido Salicílico 2,22 – 22,23 𝑦 = 60,7104𝑥 1,0000 0,18 19,916 235 

Ácido Gálico 2,04 – 40,84 𝑦 = 17,956𝑥 −  5,2039 0,9976 6,58 2,006 280 

Ácido Vanílico 1,18 – 39,48 𝑦 = 22,468𝑥 −  1,3263 1,0000 0,63 6,172 254 

Ácido Siríngico 1,00 – 30,08 𝑦 = 21,783𝑥 −  2,5647 0,9998 1,28 7,329 320 

Ácido Ferúlico 1,00 – 39,92 𝑦 = 24,592𝑥 −  5,9234 0,9998 1,47 9,950 320 

Vanilina 1,00 – 30,06 𝑦 = 22,969𝑥 −  2,0644 0,9999 0,79 6,970 280 

Seringaldeído 1,98 – 39,68 𝑦 = 18,200𝑥 −  1,1903 0,9999 1,02 8,368 320 
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Coniferaldeído 0,99 – 29,61 𝑦 = 13,030𝑥 −  2,6530 0,9998 1,39 10,713 320 

Sinapaldeído 0,98 – 39,31 𝑦 = 4,392𝑥 −  0,5182 0,9997 2,35 11,578 320 

5-hidroxi-metil-

furfural 
1,01 – 101,08 𝑦 = 53,246𝑥 −  14,805 0,9995 7,10 2,967 280 

Furfural 1,37 – 41,05 𝑦 = 63,5132𝑥 −  23,4645 0,9999 1,62 3,583 280 

5-metil-furfural 0,40 – 9,91 𝑦 = 45,628𝑥 −  0,1994 1,0000 0,14 5,858 280 



2.1. Garantia da qualidade e controlo da qualidade  

 

No laboratório do IVDP no geral, e no Sector da Cromatografia Líquida em particular, a 

garantia da qualidade constitui uma componente crucial na produção de resultados analíticos 

fiáveis. De modo a garantir, controlar e assegurar os resultados analíticos produzidos 

encontram-se implementadas uma série de medidas que consistem no controlo de qualidade 

interno e no controlo de qualidade externo. Por conseguinte, no decorrer das análises de 

rotina, todas as sequências analíticas submetidas aos métodos anteriormente referidos 

incluem a utilização de Materiais de Referências Internos (MRI) e Externos (MRE) e de 

padrões de verificação (padrões que abrangem a concentração mais baixa e mais alta), bem 

como a análise de brancos e de replicados, nos casos em que as amostras necessitam de 

diluição. Paralelamente, aquando do controlo de qualidade interno também se recorre a testes 

periódicos de recuperação, participação em ensaios interlaboratoriais e cruzamento dos 

resultados de métodos de análise. Portanto, deste modo é monitorizada a qualidade dos 

resultados de análise de rotina produzidos  

 

3. Tratamento de resultados  

 

O tratamento dos dados obtidos laboratorialmente segundo os métodos analíticos descritos 

nas secções 1, 2 e 3 deste capítulo foi efetuado recorrendo ao Microsoft Excel 2019 e ao 

software R versão 3.6.0. Os aspetos mais relevantes em termos da interpretação dos 

resultados referentes às particularidades dos métodos de análise, à caracterização do 

conjunto de dados e à consequente discussão dos mesmos, bem como as conclusões 

associadas, encontram-se no Capítulo 4. 

Relativamente à validação do método analítico descrito no Capítulo 3, neste trabalho foram 

adotadas as orientações estabelecidas principalmente pelo  Guia RELACRE 13 – Validação 

de métodos internos de ensaio em análise química (92) e pelo guia para a validação e controlo 

de qualidade publicado pela OIV. Estes documentos serviram de base no que toca aos 

conceitos e à forma de obtenção das diferentes características de desempenho referidos nos 

respetivos protocolos de validação. 
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Capítulo 3 

Validação da Metodologia de Análise de Antocianinas 

em Vinhos por HPLC 
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A caracterização e validação de um método analítico constitui um instrumento da maior 

importância no aumento da qualidade laboratorial. Um método de ensaio envolve, geralmente, 

uma série de procedimentos suscetíveis de acumularem erros (sistemáticos e/ou aleatórios), 

podendo assim, influenciar o resultado. Deste modo, é fundamental que os laboratórios 

disponham de critérios objetivos para demonstrar que o método executado conduz a 

resultados credíveis e adequados à qualidade pretendida. 

Os princípios gerais de validação de um método baseiam-se em inúmeras ferramentas 

disponíveis que possibilitam a descrição das suas características funcionais, de modo a 

garantir a qualidade operacional e o desempenho analítico. Normalmente, os parâmetros de 

desempenho englobam, conceitos como, a especificidade e a seletividade, a linearidade e a 

gama de trabalho, a sensibilidade, os limites de deteção e de quantificação, a precisão, a 

exatidão e a robustez (10, 92). Portanto, a avaliação destes parâmetros demonstra o 

desempenho de um método na quantificação de um determinado composto, numa matriz 

especifica e aplicado a uma gama de concentrações bem definidas, conduzindo a resultados 

fiáveis com uma determinada precisão e exatidão.  

Nesse sentido, este capítulo, dedicado ao método de determinação da malvidina-3-glucósido 

e malvidina-3,5-diglucósido em vinhos pela técnica de HPLC acoplada ao detetor DAD, 

consiste na descrição de alguns parâmetros de desempenho, bem como na sua avaliação. 

 

1. Curva de calibração 

 

As soluções padrão foram preparadas tal como se encontra descrito no Capítulo 2 e 

analisadas por HPLC, tendo-se obtido as áreas dos picos relativos a malvidina-3-glucósido e 

malvidina-3,5-diglucósido, comumente denominadas de oenina e malvina, respetivamente. 

Na Figura 20 surge representado o cromatograma típico obtido aquando da análise de uma 

das soluções padrão.  
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Figura 20: Cromatograma obtido para a solução padrão P1 dos picos da malvidina-3,5-diglucósido (1) e malvidina-3-
glucósido (2) aos minutos 15,280 e 18,570, respetivamente. 

 

Cada padrão de calibração foi injetado cinco vezes, sendo que, com base nas áreas obtidas 

foram traçadas as respetivas retas de calibração representadas na Figura 21. Na Tabela 13 

surgem descritos os dados utilizados para a elaboração das respetivas retas. 

Deste modo, as equações das retas para a malvidina-3,5-diglucósido (Equação 1) e a 

malvidina-3-glucósido (Equação 2) são dadas por: 

 Área =  22,849 × Cfinal − 2,909 
Equação 1 

 Área =  28,253 × Cfinal + 3,395 
Equação 2 

 

com um coeficiente de correlação (r2) de 1,000 e de 0,9998, respetivamente. 

 

Tabela 13: Valores obtidos das soluções padrão por HPLC-DAD. 

Solução 
padrão 

 

malvidina-3,5-diglucósido malvidina-3-glucósido 

Cfinal (mg/L) Área (µV s) Cfinal (mg/L) Área (µV s) 

P1 3,24 6,98 × 101 4,82 1,36 × 102 

P2 4,86 1,00 × 102 9,64 2,62 × 102 

P3 32,37 7,51 × 102 48,20 1,41 × 103 

P4 71,21 1,62 × 103 96,40 2,68 × 103 

P5 129,47 2,95 × 103 144,60 4,11 × 103 
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Figura 21: Representação gráfica das retas de calibração obtidas, com as respetivas equações da reta. 

 

De acordo com a norma ISO 8466-1, de modo a realizar uma posterior avaliação da 

homogeneidade das variâncias, são requeridos no mínimo cinco pontos de calibração 

distribuídos de uma forma equidistante ao longo de toda a gama de concentrações. Por 

conseguinte, prosseguiu-se com o estudo recorrendo às cinco soluções padrão, tal como 

indicado na Tabela 13. 

 

2. Validação 

 

2.1. Estudo da linearidade 

 

A linearidade do método surge definida como a capacidade de um método analítico de  

providenciar resultados diretamente proporcionais à concentração do composto presente 

numa amostra dentro de uma gama estabelecida (12, 92).  

Existem inúmeras estratégias que permitem a avaliação da linearidade, sendo que neste 

trabalho avaliou-se a linearidade por três critérios – o desvio padrão residual (teste de 

Mandel), coeficiente de correlação e teste das áreas normalizadas. 

 

2.1.1. Avaliação do desvio padrão residual 

 

A linearidade do método pode ser avaliada através de um modelo estatístico, de acordo com 

a norma ISO 8266-1. Esta norma consiste no cálculo das funções de calibração linear, bem 

como dos respetivos desvios padrão residuais, Sy/x e Sy2, e na posterior comparação dos 
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mesmo. Deste modo, o cálculo do desvio padrão residual exige o conhecimento prévio dos 

parâmetros de ajuste, nomeadamente, o declive (m) e o sinal de base (Sb). 

De modo a efetuar a comparação, é calculada a diferença das variâncias (DS2) pela seguinte 

equação: 

DS2 = (N − 2). Sy/x
2 − (N − 3). SY2

2  

 

onde N corresponde ao número de soluções padrão usadas na calibração. De seguida 

calcula-se o valor teste (VT) de acordo com a expressão: 

VT =
DS2

SY2
2  

Este valor VT é então comparado com o valor crítico da distribuição F de Fisher. Conclui-se 

que a função é linear quando este valor é inferior ao valor da distribuição F, para um dado 

grau de confiança. 

No entanto, antes de utilizar este critério é necessário verificar se as variâncias obtidas na 

medição são homogéneas, recorrendo ao teste de homogeneidade das variâncias. Caso tal 

não ocorra, este teste de linearidade não poderá ser executado.  

Quando se utiliza uma metodologia que envolve uma reta de calibração, o seu intervalo de 

linearidade deve ser avaliado pelo teste de homogeneidade das variâncias. Assim, deverão 

ser analisadas em 10 réplicas independentes, a solução padrão mais diluída e a solução mais 

concentrada e, de seguida, deverão ser comparadas as variâncias associadas ao padrão mais 

(sM
2 ) e menos concentrado (sm

2 ): 

Fexp =
sM

2

sm
2     para sM

2 > sm
2  

O valor Fexp é comparado com o valor tabelado da distribuição unilateral F de Fisher. Deste 

modo, conclui-se que as variâncias não são estatisticamente diferentes quando Fexp é inferior 

ao valor tabelado na distribuição de Fisher. 

Neste trabalho, analisou-se as soluções padrão P1 e P5, sendo que cada uma delas foi 

analisada dez vezes.  

 

Tabela 14: Valores obtidos na análise de 10 réplicas da solução padrão menos concentrada, P1. 

Padrão 1 
 

malvidina-3,5-diglucósido 

Cfinal / mg.L-1 tr / min Área / µV s 

1 
3,24 

 

15,53 68,8760 

2 15,44 68,3664 
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3 15,43 69,1759 

4 15,39 68,2241 

5 15,47 68,1705 

6 15,50 68,1034 

7 15,40 68,5138 

8 15,53 67,8479 

9 15,49 68,2122 

10 15,39 67,8913 

 

Tabela 15: Valores obtidos na análise de 10 réplicas da solução padrão mais concentrada, P5. 

Padrão 5 
 

malvidina-3,5-diglucósido 

Cfinal / mg.L-1 tr / min Área / µV s 

1 

129,47 

15,52 2938,9858 

2 15,53 2936,0222 

3 15,48 2938,7354 

4 15,40 2937,4482 

5 15,54 2937,8018 

6 15,52 2936,0449 

7 15,46 2935,6799 

8 15,44 2938,2039 

9 15,55 2934,0945 

10 15,53 2929,7520 

 

Com base nos resultados obtidos, que se encontram apresentados na Tabela 14 e na Tabela 

15, calculou-se o valor de Fexp, sendo que  
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Fexp =
sM

2

sm
2 =

7,62

1,75 × 10−1
= 43,57 

e  

Fcritico(9, 9, 0,95)  = 3,18 

 

Deste modo, como Fexp é superior ao valor tabelado na distribuição de Fisher, conclui-se que 

as variâncias são estatisticamente diferentes (com 95% de confiança) e, portanto, não se 

verifica a homogeneidade das variâncias.  

Relativamente a malvidina-3-glucósido, efetuou-se um estudo idêntico, sendo que as tabelas 

com os valores obtidos se encontram no Anexo 2. 

Posto isto, verificou-se que as diferenças de variâncias são significativas pelo que, perante 

este resultado existem duas possibilidades da sua resolução. Por um lado, a gama de trabalho 

deverá ser reduzida até que a diferença entre as variâncias relativas ao primeiro e o último 

padrão permitam obter Fexp inferior ao valor tabelado na distribuição de Fisher. Por outro lado, 

pode-se optar pela atribuição de pesos diferentes aos padrões, deste modo a regressão é 

calculada dando mais peso aos pontos com menor incerteza (maior precisão), prática 

recomendada sempre que se suspeita de heterocedasticidade (93, 94).  

 

2.1.2. Coeficiente de correlação linear 

 

A linearidade também pode ser avaliada recorrendo a uma representação gráfica das áreas 

dos picos em função da concentração da solução, sendo utilizado o valor do coeficiente de 

correlação linear (r2) para avaliar o grau de linearidade dos pontos experimentais – o 

coeficiente deve ser superior ou igual a 0,995 de forma a garantir o ajuste linear dos dados. 

Contudo, este modo de avaliar a linearidade deve ser encarado de uma forma crítica, uma 

vez que o coeficiente pode ser um bom indicador de correlação, mas não necessariamente 

de linearidade (92). 

Apesar de não ter sido possível executar o teste de linearidade de Mandel por não se ter 

verificado a homogeneidade de variâncias, obteve-se um coeficiente de correlação superior a 

0,995, tal como está apresentado na Figura 21.  

 

2.1.3. Teste das áreas normalizadas 

 

Para avaliar mais profundamente a linearidade do método utilizado, optou-se pela realização 

do teste das áreas normalizadas. Este teste permite efetuar a avaliação da dispersão das 

áreas dos picos obtidos pela reta de calibração, para as concentrações estudadas, quando 
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comparados com os valores esperados. Essa dispersão deve estar contida num intervalo 

previamente determinado para que a linearidade do método seja comprovada. 

A partir das equações da reta obtidas na regressão linear, descritas pela Equação 1 e 

Equação 2, estimaram-se as áreas dos picos para as concentrações usadas. De seguida, 

para cada uma destas áreas determinou-se a razão entre o valor da área obtida 

experimentalmente e o valor da área estimada através da regressão linear, sendo que a 

concentração para a qual esta razão é mais próxima de 1 é tomada como referência (C100). A 

área normalizada é calculada para cada uma das concentrações segundo a seguinte 

expressão: 

Área normalizada = 100 ×

Aexp
Cfinal

⁄

A100
C100

⁄
 

Com base nos valores obtidos (Tabela 16) representou-se graficamente os valores 

normalizados em função da concentração do analitos (Figura 22). 

 

Tabela 16: Valores obtidos no cálculo das áreas normalizadas para cada um dos padrões preparados para a malvidina-
3,5-diglucósido. A sombreado encontra-se destacado o valor para o qual a razão entre a área experimental (Aesp) e a 
estimada (Aest) tem o valor mais próximo de 1. 

Solução 
padrão 

Aexp 
Cfinal 

(mg/L) Aest Aexp/Aest A100/C100 
Área 

normalizada 

P1 69,8054 3,24 72 0,9646 

23 
 

94,3956 

P2 103,5827 4,86 109 0,9472 93,3810 

P3 750,9912 32,37 738 1,0182 101,6482 

P4 1620,1499 71,21 1625 0,9973 99,6832 

P5 2954,3891 129,47 2955 0,9998 99,9784 

 

  

Figura 22: Representação gráfica dos valores de área normalizada em função da concentração de malvidina-3,5-
diglucósido . 
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Para admitir a existência da linearidade, foi determinado previamente que os valores de área 

normalizados, neste intervalo de concentrações, não podem ter um desvio superior a 10%. 

Na Figura 23 encontram-se representados graficamente os desvios obtidos (Tabela 17). 

Todos os desvios obtidos satisfazem o limite estabelecido, apresentando valores inferiores a 

10%. Porém. a solução P2 destaca-se, apresentando um desvio de 7,07%, sendo superior 

aos valores obtidos para as restantes soluções padrão.  

 

Tabela 17: Valores obtidos aquando do cálculo do desvio para as soluções padrão analisadas. 

Solução padrão Cfinal (mg/L) Desvio (%) 

P1 3,24 -5,91 

P2 4,86 -7,07 

P3 32,37 1,64 

P4 71,21 -0,30 

P5 129,47 0,00 

  

Figura 23: Representação gráfica do desvio (em percentagem) das áreas em função da concentração de malvidina-3,5-
diglucósido. 

 

2.2. Limiares analíticos do método: Limites de deteção e de 

quantificação 

 

O limite de deteção (LD) é a quantidade mínima da substância a analisar que pode ser 

detetada numa amostra, mas não necessariamente quantificada como valor exato. Enquanto 

que, o limite de quantificação (LQ) é a concentração mínima do composto a analisar que é 

possível quantificar pelo método utilizado, com uma determinada precisão e exatidão (92, 95).  
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Existem vários procedimentos que permitem estimar, em termos quantitativos, estes limites, 

entre os quais se encontram: a avaliação da razão sinal/ruído ou utilizando o desvio padrão e 

o declive da curva de calibração.  

O método desenvolvido neste trabalho envolve a utilização de calibrações lineares pelo que 

se optou por determinar os limites utilizando o desvio padrão e o declive das retas. 

Consequentemente, os limites de quantificação e deteção são calculados de seguinte modo: 

LQ = 10 ×
Sa

b
;              LD = 3 ×

Sa

b
 

Onde Sa e b representam o desvio padrão da ordenada de origem e o declive da reta, 

respetivamente. 

 

Tabela 18:Limites de deteção e quantificação estimados a partir das retas de calibração elaboradas, para a determinação 
de malvidina-3,5-diglucósido e malvidina-3-glucósido. 

 LD (mg/L) LQ (mg/L) 

malvidina-3,5-diglucósido 0,75 2,49 

malvidina-3-glucósido 3,06 10,2 

 

De acordo com os dados da Tabela 18, constata-se que o LQ para o método MIVDP 111 é 

bastante superior a concentração mínima usada no traçado da reta de calibração, o que 

contraria a quantificação conseguida experimentalmente para soluções de concentração 

compreendida entre 3,24 e 10,2 mg/L. Deste modo conclui-se que o procedimento adotado 

para o cálculo dos limiares gerou valores por excesso.    

  

2.3. Seletividade 

 

A seletividade de um método é a sua habilidade de identificar e quantificar apenas o composto 

que se pretende analisar sem interferência de outros componentes. 

O fator de separação ou seletividade, α, indica a capacidade de o método cromatográfico 

distinguir dois componentes da solução a analisar e é dada pela seguinte expressão: 

α =
tr2 − tM

tr1 − tM
 

onde tr1 e tr2 são os tempos de retenção do primeiro e segundo pico, respetivamente, e tM 

representa o tempo morto (correspondente ao tempo de saída do pico do sistema). Quando 

maior for o valor de α, mais separados estão os máximos dos dois picos. A seletividade 

depende dos analitos a separar, da fase móvel e da fase estacionária. Assim, variando estes 

parâmetros é possível obter a seletividade desejada. 
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No entanto, a seletividade não permite inferir sobre a resolução dos picos. Este parâmetro é 

dado pela expressão 

Rs =
1,18 × (tr2 − tr1)

w1/2(1) + w1/2(2)
 

onde w1/2(1) e w1/2(2) indicam a largura a media altura do pico 1 e 2, respetivamente. Na 

prática, uma resolução acima de 1,5 é considerada aceitável, correspondendo, em geral, a 

uma distinção completa dos picos (96, 97). 

 

Figura 24: Cromatograma obtido da análise de uma amostra de vinho de referência americano. 1 – malvidina-3,5-
diglucósido; 2 – malvidina-3-glucósido. 

 

Assim, de forma a calcular o fator de separação dos picos de malvidina-3-glucósido e 

malvidina-3,5-diglucósido e a resolução dos mesmos, recorreu-se ao cromatograma de uma 

amostra do vinho americano (Figura 24), comummente utilizada como amostra de referência 

aquando da determinação da malvidina-3,5-diglucósido, com base no qual se obtiveram os 

valores expressos na Tabela 19. 

 

Tabela 19: Resultados obtidos face ao cálculo da seletividade (𝛂) e resolução (𝐑𝐬). 

 Seletividade (𝛂) Resolução (𝐑𝐬) 

malvidina-3,5-diglucósido 1,05 1,1 

malvidina-3-glucósido 1,06 3,2 

 

De acordo com os resultados obtidos, o fator de seletividade (α) permite concluir que existe a 

separação entre os centros dos picos, contudo não permite avaliar a distinção entre os picos, 

visto que, para tal, é necessário ter em consideração a largura dos picos. Por conseguinte, a 

separação dos picos cromatográficos foi avaliada através da resolução (Rs), sendo que para 
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a malvidina-3-glucósido este valor é superior a 1,5 indicando uma distinção completa do pico. 

Relativamente a malvidina-3,5-diglucósido, a resolução (Rs) toma valor de 1,1 o que segundo 

a literatura corresponde a uma separação da ordem de 94% (98). Para finalizar a abordagem 

a este assunto, conclui-se que para o pico da malvidina-3-glucósido a separação é satisfatória, 

contudo tendo em conta os valores obtidos para a malvidina-3,5-diglucósido seria necessário 

efetuar mais estudos de modo a melhorar a resolução deste pico cromatográfico. 

 

2.4. Sensibilidade 

 

A sensibilidade permite avaliar a capacidade de um método de distinguir pequenas diferenças 

entre as concentrações de um analito e pode ser definida como a razão entre o acréscimo do 

valor lido (∆L) e a variação da concentração (∆C) correspondente ao acréscimo: 

Sensibilidade =
∆L

∆C
 

Visto que a curva de calibração deste método é definida por um modelo linear, a sensibilidade 

é constante ao longo de toda a gama de trabalho e igual ao declive da reta de calibração, ou 

seja, é igual a 22,849 e 28,252 µV s L mg-1, para a malvidina-3,5-diglucósido e malvidina-3-

glucósido, respetivamente. A sensibilidade tem bastante interesse quando se pretende 

comparar várias técnicas analíticas, sendo que quando maior o declive mais sensível é a 

técnica. 

 

2.5. Precisão 

 

A precisão de um método analítico corresponde ao grau de proximidade relativa de valores 

obtidos aquando da repetição de ensaios analíticos (12). Isto é, a precisão permite realizar a 

avaliação da dispersão entre os resultados obtidos quando é aplicado o mesmo método sobre 

a mesma amostra, várias vezes e em condições bem definidas. Pode ser quantificada através 

de três medidas: repetibilidade, reprodutibilidade e precisão intermédia. No caso deste 

trabalho, foi abordada a precisão em termos da repetibilidade e de precisão intermédia. 

 

2.5.1. Repetibilidade 

 

A determinação da repetibilidade implica uma série de medições realizadas sobre a mesma 

amostra, e sempre nas mesmas condições. Isto é, as medições devem ser realizadas pelo 

mesmo analista, o mesmo equipamento, os mesmos reagentes e num curto intervalo de 

tempo. Deste modo, a repetibilidade de um método no próprio laboratório deverá ser 
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determinada através de uma série de medições (n ≥ 10) sobre uma mesma amostra ou 

padrões, em condições de repetibilidade (92). Idealmente, este procedimento deverá ser 

repetido abrangendo uma série de amostras com níveis de concentração diferentes de modo 

a incluir todo o domínio da aplicação do método. 

A avaliação da repetibilidade normalmente envolve a determinação do limite de repetibilidade 

(r) e do desvio padrão relativo (RSD), também denominado de coeficiente de variação da 

repetibilidade (CVr), expressos pelas seguintes equações: 

𝑟 = 2,8 × Sr 

RSD (%)  ou CV𝑟 (%) =
Sr

x̅
 

sendo que, Sr representa o desvio padrão da repetibilidade e x̅ o valor médio das 

concentrações consideradas.  

Deste modo, a Tabela 20 resultou da quantificação de dez réplicas independentes dos 

padrões de calibração de menor (P1C) e maior concentração (P5C) e das amostras 3821 e 

4245, sendo que esta última amostra não contém malvidina-3-glucósido.  

  

Tabela 20: Resultados da repetibilidade do método: média, desvio padrão da repetibilidade (𝐒𝐫), limite de repetibilidade 

(r) e coeficiente de variação (CVr) expresso em percentagem. 

 Soluções Média (mg/L) 𝐒𝐫 (mg/L) r (mg/L) CVr (%) 

malvidina-3,5-diglucósido 

P1C 3,1 0,02 0,1 0,6 

P5C 128,6 0,12 0,3 0,1 

3821 78,6 0,31 0,9 0,4 

4245 8,2 0,03 0,1 0,3 

malvidina-3-glucósido 

P1C 4,7 0,01 0,03 0,2 

P5C 145,2 0,09 0,26 0,1 

3821 0,5 0,01 0,02 1,5 

 

Segundo várias recomendações internacionais, os critérios de aceitação deste parâmetro de 

validação estabelecem um coeficiente de repetibilidade entre 1 e 2% (99, 100). Por 

conseguinte, pela análise dos valores obtidos conclui-se que o método satisfaz as exigências 

estabelecidas apresentando valores de CVr inferiores a 2%.  

 

2.5.2. Precisão intermédia  
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A estimativa da dispersão de resultados obtidos por um método aplicado sobre a mesma 

amostra, amostras idênticas ou padrões realiza-se com a determinação da precisão 

intermédia. O objetivo da avaliação da precisão intermédia consiste na verificação da 

capacidade do método analítico em fornecer os mesmos resultados em condições de não 

repetibilidade. Por conseguinte, este estudo exige que sejam definidas a priori as condições 

a variar, tais como diferentes analistas, diferentes dias, diferentes equipamentos ou uma 

combinação destes (92, 100). Também poderá envolver laboratórios distintos desde que, 

previamente sejam determinadas as variações que se pretende implementar.  

O número de ensaios necessários para a determinação da precisão intermédia segue a 

mesma recomendação que em termos de repetibilidade acima descrita. Contudo, regra geral 

o estudo deverá incluir pelo menos três níveis de concentração (alta, intermédia e baixa), visto 

que a precisão depende da concentração do analito e as amostras, preferencialmente, 

deverão ser homogéneas de modo a minimizar o efeito da matriz (12). 

Neste estudo, a precisão intermédia consistiu na análise de uma amostra resultante de um 

ensaio interlaboratorial, efetuando-se 11 medições sobre a mesma durante um período de 

tempo alargado, executado pelo mesmo analista, sempre no mesmo equipamento. Este 

parâmetro de validação, geralmente encontra-se expresso como uma variância, um desvio 

padrão ou coeficiente de variação de uma série de medições, pelo que os resultados obtidos 

estão descritos na Tabela 21.  

 

Tabela 21: Resultados do estudo da precisão intermédia: média, desvio padrão da precisão intermédia (𝐒𝐩𝐢), limite de 

precisão intermédia (r) e o coeficiente de variação para a amostra analisada (CVpi).  

 Média (mg/L) 𝐒𝒑𝒊 (mg/L) r (mg/L) CVpi (%) 

malvidina-3,5-diglucósido 80,2 3,00 8,41 3,7 

malvidina-3-glucósido 0,4 0,06 0,15 13,1 

 

Com base em alguns guias internacionais para validação de métodos analíticos, a precisão 

intermédia não devera ultrapassar 15% do CV, exceto quando calculada para concentrações 

próximas do limite de quantificação, onde não devera exceder os 20% (99, 100). Posto isto, 

os resultados obtidos neste estudo indicam que o CV respeita os valores estabelecidos. 

Contudo, será necessário prosseguir com este estudo utilizando outras gamas de 

concentrações.  

 

2.6. Exatidão 
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A exatidão de um método analítico representa o grau de proximidade entre os resultados 

obtidos pelo método analítico em estudo e um valor de referência aceite como verdadeiro. 

Este parâmetro de desempenho pode ser estimado com base na análise de matérias de 

referência certificados, participação em ensaios interlaboratoriais de aptidão e/ou realização 

de ensaios de recuperação.  

 

2.6.1. Ensaios de recuperação 

 

Neste estudo, de modo a avaliar a exatidão recorreu-se aos testes de recuperação, dado a 

ausência de materiais de referência certificados com matrizes idênticas ou similares à matriz 

em estudo. Por sua vez, os testes de recuperação envolveram a fortificação da amostra com 

o padrão e, posterior comparação entre as concentrações recuperada e adicionada. Posto 

isto, a exatidão deve ser expressa como percentagem de recuperação e deve estar contida 

no intervalo 80 a 110% relativamente ao valor esperado (15, 99, 100).  

Os resultados do ensaio de recuperação, apresentados na Tabela 22, encontram-se dentro 

dos critérios estabelecidos, permitindo concluir que o método possui a exatidão requerida. 

 

Tabela 22: Resultados de ensaios de recuperação em amostras dopadas, expressas em percentagem. 

 % R média  

malvidina-3,5-diglucósido 102,4 

malvidina-3-glucósido 100,0 

 

2.6.2. Ensaios interlaboratoriais 

 

Segundo a norma ISO/IEC 17043 um ensaio interlaboratorial corresponde à organização, 

realização e avaliação de ensaios no mesmo item (ou similar) por dois ou mais laboratórios 

respeitando condições pré-determinadas (12). Existem vários ensaios interlaboratoriais, 

consoante os fins a que se destinam. O laboratório do IVDP, I.P. participa nos ensaios no 

âmbito do BIPEA (Bureau Interprofessionel d’Études Analytiques) relativamente a inúmeros 

parâmetros analíticos avaliados nos vinhos, bebidas espirituosas e vinagres. Dos parâmetros 

analisados, o interesse do presente estudo consiste na determinação de nove antocianinas 

típicas do vinho tinto, cuja concentração encontra-se expressa em percentagem em função 

da malvidina-3-glucósido.  

Por razões de ordem estatística a realização de um ensaio interlaboratorial deve pressupor 

um número de participantes igual ou superior à dezena (12), no entanto, nos ensaios descritos 
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na Tabela 23, apenas houve a participação de mais um laboratório além do IVDP, I.P. Assim, 

a análise dos resultados consiste apenas na comparação entre ambos os laboratórios.  

 

Tabela 23: Valores de nove antocianinas presentes nos ensaio BIPEA realizados, expressos em percentagem 
relativamente a malvidina-3-glucósido (Mv-3-gl). 

Antocianina (%) 
Setembro Dezembro Fevereiro Abril 

IVDP BIPEA IVDP BIPEA IVDP BIPEA IVDP BIPEA 

Df-3-gl 14 14 2 2 8 7 7 7 

Cy-3-gl 1 1 0 0 1 1 0 1 

Pt-3-gl 18 18 4 4 9 9 9 9 

Pn-3-gl 4 4 6 6 5 5 5 4 

Mv-3-gl 49 50 82 81 54 58 58 61 

Pn-3-acgl 2 1 0 0 3 1 2 2 

Mv-3-acgl 9 9 0 2 10 10 11 10 

Pn-6-cougl 0 0 0 0 2 1 1 1 

Mc-6-cougl 3 3 6 5 8 8 7 6 

 

De acordo com ambas as participações nos ensaios BIPEA, constata-se que para as nove 

antocianinas analisadas os resultados são comparáveis, isto é, os valores dos dois 

laboratórios são bastante idênticos. Posto isto, a proximidade dos valores obtidos indica que 

o método apresenta um bom desempenho, contudo, este deverá ser reforçado com mais 

ensaios interlaboratoriais envolvendo maior número de participantes.  

 

3. Análise de amostras 

 

Inicialmente, o desenvolvimento e a implementação do método MIVDP 111 resultou da 

preocupação por parte do IVDP, I.P. em rastrear os vinhos tintos e rosados quanto à prática 

fraudulenta que consiste na adição de extratos de baga do sabugueiro (Sambucus nigra L.).  

Tradicionalmente, a baga do sabugueiro é utilizada como alimento para os animais ou como 

fertilizante orgânico, sendo uma matéria prima bastante barata. Contudo, aquando de um 

processamento adequado, constitui um produto valioso amplamente utilizado tanto nas 

indústrias alimentar e cosmética, como na farmacêutica (101, 102). Relativamente aos vinhos, 

na primeira metade do século XVIII, a grande procura de vinhos do Porto incentivou os 

agricultores a utilizar a baga do sabugueiro de modo a reforçar a cor dos vinhos mais fracos, 

prática posteriormente proibida pelo Marques de Pombal. Contudo, acredita-se que a adição 

do extrato do sabugueiro ao vinho, para além de aumentar a tonalidade e intensidade da sua 
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cor, também acelere a fermentação e poderá ser utilizada de forma a produzir vinhos rosados 

a partir de castas de uva brancas (103, 104). 

Pelas razões expostas anteriormente, o método MIVDP 111 constitui uma análise importante 

no controlo da qualidade dos vinhos, constituindo um método bastante sensível em termos da 

deteção de antocianinas típicas da baga do sabugueiro. Assim, um vinho adulterado com 

baga, apresenta um cromatograma característico, reconhecido nomeadamente pela presença 

de um pico cromatográfico da cianidina-3-sambubiósido (Figura 25).  

Ao longo do estágio foram analisadas inúmeras amostras de vinhos de diversas matrizes, pelo 

que, dado o principal objetivo deste método, a deteção da adulteração dos vinhos com baga 

do sabugueiro, conclui-se que das 385 amostras analisadas, 18 acusaram a presença da 

adição, todas correspondentes a amostras de vinho do Porto.  

 

Figura 25: Cromatograma de HPLC representativo dos vinhos do Porto adulterados com baga do sabugueiro. 1 – Df-3-
gl; 2 – Cy-3-samb; 3 – Cy-3-gl; 4 – Pt-3-gl; 5 – Pn-3-gl; 6 – Mv-3-gl; 7 – Vitisina A; 8 – Pt-3-acgl; 9 – Pn-3-acgl; 10 – Mv-3-
acgl; 11 – Pn-6-cougl; 12 – Mv-6-cougl.  
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Capítulo 4 

Análise e Tratamento Estatístico da Base dos Dados 
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Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados referentes à base de dados que 

engloba, essencialmente, os resultados analíticos dos vinhos das denominações de origem 

Porto e Douro e da indicação geográfica Duriense. Ainda, encontram-se descritos os aspetos 

mais relevantes da conjugação da informação obtida a partir do tratamentos dos resultados, 

isto é, as vias tomadas na organização dos dados e as ferramentas estatísticas utilizadas para 

uma interpretação coerente e concisa dos mesmos. 

Numa primeira parte, foi realizada a caracterização das amostras de vinho tendo em conta o 

parâmetro analítico relativo à determinação de ácidos orgânicos e do ião sulfato nos vinhos 

presente no conjunto de dados. Assim como, foi verificado o cumprimento dos limites 

estabelecidos pela regulamentação em vigor. 

Numa segunda parte, procedeu-se ao estudo do parâmetro analítico referente ao açúcar total, 

expresso pela soma de glucose e frutose, de modo a delinear a distribuição dos valores ao 

longo dos diferentes anos de colheita, bem como de acordo com o tipo de vinho estudado. 

Contudo, o principal objetivo consistiu em revelar uma possível relação entre o teor de açúcar 

nos vinhos tintos e a concentração do ácido sórbico detetada. 

Posto isto, este capítulo encontra-se dedicado à exposição e interpretação dos resultados 

mais relevantes que dizem respeito à caracterização de vinhos da Região Demarcada do 

Douro. 

 

Protocolo analítico aplicado 

 

Tendo em consideração o domínio da certificação e do controlo da Denominação de Origem 

(DO), a política do IVDP, I.P., consiste nomeadamente na intervenção durante o processo 

produtivo dos vinhos numa fase mais a jusante, deste modo o controlo efetuado incide-se 

mais no produto final, tal como ele surge à disposição do consumidor. Adicionalmente, os 

agentes económicos podem recorrer aos serviços prestados pelo laboratório do IVDP, no 

sentido de execução de determinações analíticas, não vinculativas por parte do IVDP. Por 

conseguinte, dentro da dinâmica laboratorial existem vários protocolos aplicados, referentes 

às diferentes finalidades com que é realizado o controlo da produção vitivinícola, que 

consistem na determinação de parâmetros analíticos chave. Não obstante à diversidade dos 

protocolos aplicados a todos os vinhos em fase de registo, isto é, vinhos que se encontram 

no processo inicial de certificação, aplica-se o protocolo base constituído pelos parâmetros de 

análise laboratoriais essenciais que permitem assegurar a conformidade do produto, 

indicados na Tabela 24. Complementarmente, sobretudo no caso dos vinhos do Porto, torna-

se ainda obrigatório completar o registo com uma série de parâmetros específicos em função 

da categoria do vinho em apreciação. Nos casos em que o operador tem como intenção a 
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comercialização dos vinhos para outros países, cumulativamente terá de solicitar a aprovação 

do registo que contém determinações acessórias exigidas pelo mercado em questão. Posto 

isto, no âmbito desta abordagem é de referir que, segundo a Circular n.º3/2016 – Validade 

dos registos de vinhos DOP Porto, DOP Douro e IGP Duriense, o registo do vinho tem 

associado um prazo de validade estabelecido consoante o tipo de vinho. Finalizando o prazo 

de registo será necessário efetuar a renovação do registo de forma a assegurar a manutenção 

das características do vinho.  

 

Tabela 24: Protocolo Base aplicado a todos os vinhos em fase de registo . 

Designação Unidade 

Massa volúmica g/cm3 (20 ºC) 

Título alcoométrico % vol. (20 ºC) 

pH - 

Acidez volátil g/dm3 (ácido acético) 

Acidez fixa g/dm3 (ácido tartárico) 

Acidez total g/dm3 (ácido tartárico) 

Dióxido de enxofre livre mg/dm3 

Dióxido de enxofre total mg/dm3 

Extrato seco total g/dm3 

Extrato não redutor g/dm3 

Sulfatos g/dm3 (K2SO4) 

Densidade relativa - 

Açúcares totais (glucose 
e frutose) 

g/dm3 

 

Relativamente às competências de fiscalização do instituto, o laboratório do IVDP ainda 

admite amostras com protocolo denominado de “Fiscalização de Denominação de Origem”, 

que resulta da recolha de uma amostra de vinho por equipas de fiscalização, previamente 

estabelecida a partir de um sorteio informático. Este sorteio informático possui como fator 

determinante o volume operado, preço médio praticado e o histórico de cada empresa, tendo 

em consideração a frequência e a gravidade dos incidentes que, entretanto, tenham surgido.  

No âmbito desta abordagem, o conjunto de resultados diariamente criados pelo laboratório 

envolve tanto as finalidades acima mencionadas, como outras finalidades não discriminadas 

neste trabalho, resultantes de casos particulares como, por exemplo, a participação em 
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ensaios interlaboratoriais ou realização de auditorias. Segundo o Relatório de Atividade do 

IVDP de 2017, anualmente, são admitidos no laboratório cerca de 5000 processos apenas 

relativos aos vinhos DOP Porto. No mesmo documento, ao realizar a distribuição de 

processos por finalidades constata-se que surgem com mais frequência processos 

submetidos para certificação (Registo, Complemento de Registo e Renovação do Registo) e 

processos de controlo (Fiscalizações de Denominação de Origem). Como reflexo deste 

estudo, o presente trabalho apenas se focou nas principais finalidades admitidas, de modo a 

evitar que os restantes processos enviesassem a análise realizada.  

 

Composição da base de dados dos vinhos  

 

O conjunto de dados utilizado neste estudo adveio da sequência de análises efetuadas pelo 

laboratório do IVDP no âmbito da certificação e do controlo da Denominação de Origem (DO) 

durante o período entre a acreditação do respetivo método de ensaio e dezembro de 2018.  

À exceção dos açúcares totais, todos os parâmetros analíticos estudados derivam das 

análises efetuadas no Sector da Cromatografia Líquida no contexto da rotina. Deste modo, na 

Tabela 25 encontra-se discriminado o número de processos relativo a cada parâmetro 

analítico em termos dos vinhos do Douro e Porto, tal como foi fornecido pelo IVDP.  

 

Tabela 25: Número de amostras incluídas na análise de base dos dados relativo a cada parâmetro descrito. 

Parâmetro analítico Número de Amostras 

 Douro Porto 

Açúcares totais 13618 13811 

Conservantes 7454 7115 

Ácidos orgânicos e Sulfato 10080 3004 

Compostos fenólicos - 197 

Antocianinas 149 118 

Ocratoxina A 397 2271 

 

A base de dados facultada não possui qualquer tipo de informação que envolve a identificação 

da empresa em questão, somente inclui a informação relativa a uma série de caracteristicas 

inerentes às amostras em causa. Isto é, sem identificar o produtor, de uma forma geral 

encontram-se discriminadas as seguintes informações: finalidade (protocolo analítico 

aplicado), produto (Vinho Espumante, DO Douro, IG Douro, DO Moscatel Douro, entre outros), 

doçura (doce, meio-doce, meio-seco, seco, etc.), cor (branco, tinto ou rosado), ano de colheita 
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e, principalmente no caso dos vinhos tranquilos do Douro, acrescenta-se descrição 

complementar relativa à caracterização dos vinhos como Colheita Tardia ou ao nível 

associado a este em termos organoléticos, previamente aprovado pela Câmara dos 

Provadores. Assim sendo, o conjunto de dados dispõe de uma classificação dos vinhos que 

se completa ao considerar cada discriminação, ou seja, uma classificação que abrange não 

só as caracteristicas físicas e físico-químicas, mas também os termos oficiais.  

 

Parâmetros analíticos 

 

1. Ácidos orgânicos e Sulfato 

 

A composição ácida dos vinhos revela ser extremamente importante não só em termos do 

equilíbrio físico-químico e microbiológico, mas também ao nível da qualidade organolética do 

vinho. Inúmeros estudos citados ao longo deste trabalho defendem a possibilidade de 

diferenciar, identificar a origem e/ou detetar adulterações com base na natureza e nas 

concentrações em que estes compostos se encontram presentes. O vasto interesse reflete o 

desafio posto perante a comunidade científica em classificar e avaliar a autenticidade de 

vinhos através da sua composição química, de modo a evitar fraudes e garantir ao consumidor 

a conformidade do produto tanto ao nível legislativo como ao nível da informação prestada ao 

consumidor. 

Nos vinhos objeto deste estudo, procura-se compreender a possibilidade de efetuar 

discriminação entre os diferentes tipos de vinho com base no seu perfil de ácidos orgânicos e 

do ião sulfato. Por outro lado, pretende-se averiguar se o conjunto de dados descreve a 

informação encontrada na literatura e, ao mesmo tempo, avaliar o grau de cumprimento dos 

valores limite propostos internacionalmente para o sulfato e ácido cítrico. 

 

1.1. Vinhos tranquilos do Douro 

 

O presente estudo envolve 10073 processos relativos aos vinhos tranquilos provenientes da 

região vitivinícola do Douro, dos quais 6604 identificados como “Tinto”, 2929 “Branco”, 540 

“Rosado” e 8 processos que não possuem qualquer registo referente à cor.  

Numa primeira fase, foi efetuada a análise univariada para os dados destes vinhos. Assim, foi 

calculada a média, o desvio-padrão e os valores máximos e mínimos de concentração de 

cada ácido orgânico e de ião sulfato presentes nos vinhos tintos, brancos e rosados (Tabela 

26). Tal como se pode verificar nesta tabela, no conjunto de dados Douro, para o ácido fórmico 
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apenas 8 registos contêm a informação, muitos menos do que para as restantes variáveis (de 

451 a 981 para os ácidos, 9442 ião sulfato), pelo que este não foi considerado no 

processamento subsequente.  

 



Tabela 26: Concentração média, desvio padrão e concentração mínima e máxima de ácidos orgânicos e ião sulfato em (N) amostras de vinho. 

Tipo de 
vinho 

 
Ácido 
Acético 
(g/L) 

Ácido 
Fórmico 
(g/L) 

Ácido 
Cítrico 
(g/L) 

Ácido 
Glucónico 
(mg/L) 

Ácido 
Lático  
(g/L) 

Ácido 
Málico 
(g/L) 

Ácido 
Succínico 
(mg/L) 

Ácido 
Tartárico 
(g/L) 

Ião 
Sulfato1 
(g/L) 

Tinto 

N 325 3 603 456 470 591 470 578 6227 

Média 0,479 15,19 0,236 432 1,7 0,3 874 1,7 0,697 

Desvio 
padrão 

0,152 11,91 0,042 256,30 0,484 0,231 152,65 0,325 0,262 

Conc. Mín. 0,050 0,00 0,000 127 0,4 0,2 130 0,3 0,200 

Conc. Máx 1,055 29,08 0,843 2459 4,9 2,9 1554 2,9 2,000 

Branco 

N 106 5 356 168 200 339 183 343 2690 

Média 0,255 7,61 0,291 698 0,5 1,4 528 1,9 0,492 

Desvio 
padrão 

0,201 15,22 0,130 1594,18 0,346 0,649 213,80 0,657 0,187 

Conc. Mín. 0,063 0,00 0,151 238 0,1 0,3 130 0,3 0,368 

Conc. Máx 1,506 38,06 1,000 11020 2,1 6,8 1281 4,9 2,000 

Rosado 

N 20 0 48 38 33 46 39 45 524 

Média 0,172 - 0,300 364 0,5 1,5 652 1,9 0,481 

Desvio 
padrão 

0,116 - 0,118 143,145 0,241 0,642 219,41 0,615 0,189 

Conc. Mín. 0,050 - 0,070 320 0,4 0,3 329 1,0 0,368 

 Conc. Máx 0,582 - 0,709 1029 1,6 2,9 1245 3,3 1,600 

1
Expresso em sulfato de potássio (K2SO4) 



 

A partir da análise detalhada dos resultados obtidos, para os desvios padrão verifica-se 

imediatamente que os ácidos glucónico e succínico possuem desvios padrão bastante 

superiores quando comparados com os restantes ácidos. Segundo a literatura, os teores de 

ácido glucónico rondam os 0,2 a 0,3 g/L, excetuando os vinhos provenientes da podridão 

nobre nos quais este poderá alcançar 5 g/L. De facto, ao dispor o conjunto de dados conforme 

a sua descrição complementar constatou-se que a elevada concentração deste ácido surge 

associada, nomeadamente, aos vinhos de Colheita Tardia11, responsáveis pela grande 

dispersão dos resultados quando analisados no seu conjunto. Por sua vez, relativamente ao 

ácido succínico, está descrito que a sua concentração nos vinhos varia bastante consoante 

as condições de fermentação às quais estes foram submetidos, sendo que este facto explica 

a grande gama de valores encontrada na base de dados.  

No Capítulo 1 deste trabalho, a descrição da composição química do vinho permite 

compreender que esta pode ser muitíssimo variável consoante o tipo de vinho (branco, tinto 

rosado, etc.), ano de colheita das uvas, processos de vinificação, armazenamento, entre 

outras variantes. Deste modo, a Tabela 27 visa resumir alguns valores encontrados na 

literatura relativos aos ácidos orgânicos e ião sulfato, bem como os limites analíticos 

apontados segundo as normas da Comunidade Europeia. Assim sendo, comprova-se que o 

ácido tartárico corresponde ao ácido mais importante nos vinhos tendo em consideração os 

teores em que se encontra presente, em média os seus teores são de 1,7 g/L para os vinhos 

tranquilos do Douro tinto e 1,9 g/L para os brancos e rosados. Seguido pelos ácidos lático e 

málico, cuja concentração está fortemente determinada pela fermentação maloláctica. É 

importante referir que após a ocorrência da fermentação maloláctica, os teores de ácido 

málico reduzem-se a valores sem significado analítico, porém não é o que se verifica 

observando a média obtida para os vinhos brancos e rosados. Esta observação resulta do 

facto de que os vinhos brancos e rosados presentes no conjunto de dados são o resultado de 

análises efetuadas aquando das finalidades como “Assistência Laboratorial” e “Fiscalização 

de Denominação de Origem”, pelo que se desconhece a etapa do processo produtivo em que 

foi analisada a amostra. Porém, os teores de ácido málico encontrados sugerem que nestes 

vinhos, a fermentação maloláctica ainda não foi concluída. Por sua vez, relativamente ao 

ácido lático, a literatura aponta que este constituinte habitual dos vinhos poderá alcançar 

teores entre 0,1 a 3 g/L após a fermentação maloláctica, sendo que para os vinhos tintos do 

Douro verifica-se que este alcança mesmo valores de 4,9 g/L.  

 
11 De acordo com a Portaria nº 26/2017 de 13 de janeiro,  “Colheita Tardia” designa um “vinho produzido a partir de uvas com 

sobrematuração, sobre as quais se desenvolveu a Botrytiscineria spp. em condições que provocam a podridão nobre ou que 
tenham sofrido outro processo de sobrematuração, com um título alcoométrico volúmico natural mínimo de 15 % vol.”. 
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Por último, segundo a literatura, em termos da concentração de ácido acético, os seus teores 

poderão chegar a valores de 0,7 g/L sem prejuízo da qualidade do vinho. No entanto, em 

quantidades superiores a 1,2 g/L torna-se prejudicial para o vinho, atribuindo-lhe 

características organoléticas desagradáveis. Em Portugal existem limites legais, sendo que a 

acidez volátil em vinhos brancos e rosados não pode ultrapassar os 1,08 g/L e em vinhos 

tintos 1,2  g/L. Contudo, ao comparar com os dados obtidos no presente trabalho, é necessário 

ter em consideração que os limites estabelecidos se referem aos resultados obtidos segundo 

o método tradicional que quantifica tanto o ácido acético como o acetato de etilo. Por 

conseguinte, surge que, no conjunto de dados do laboratório do IVDP, os vinhos que possuem 

teores de ácido acético, quantificado pelo método MIVDP 107, superiores a 1,2 g/L foram 

aprovados.  

Tendo em vista a análise do grau de cumprimento dos limites analíticos em vigor na 

Comunidade Europeia, tanto para o ácido cítrico (≤ 1 g/L) como para os sulfatos (≤ 2 g/L), 

verifica-se que todas as amostras analisadas estão de acordo com a legislação. 

 

Tabela 27: Composição química dos vinhos em termos de ácidos orgânicos e de ião sulfato (adaptado de (6, 12)). 

Substância química Concentrações / g.L.1 

 Eventuais Legais 

Ácido Tartárico 1,5 – 4  

Ácido Málico 0 – 1  

Ácido Cítrico 0 – 1 ≤ 1 

Ácido Lático 0,1 – 3,0  

Ião Sulfato 0,10 – 0,401 ≤ 2 

1Expresso em sulfato de potássio (K2SO4) 

 

1.1.1. Correlação entre as variáveis nos vinhos 

tranquilos do Douro 

 

Numa fase posterior, estudou-se a relação entre os diversos compostos, de modo a averiguar 

a presença de algum padrão específico que permitisse realizar a distinção entre os diferentes 

tipos de vinho. Por conseguinte, de modo a identificar as variáveis que possuem maior 

potencial para realizar a distinção entre os vinhos tranquilos tintos, brancos e rosados, 

recorrendo ao software R, foram traçados uma série de diagramas de dispersão. Os ácidos 
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acético, lático, succínico e tartárico, bem como o ião sulfato foram os compostos que 

permitiram alcançar resultados mais promissores em termos da diferenciação entre as 

diferentes classes de vinhos, tal como surge representado na Figura 26.  

 

Figura 26: Diagrama de dispersão envolvendo os cinco principais ácidos orgânicos presentes nos vinhos tranquilos do 
Douro. 

Ao identificar as cinco variáveis de interesse (ácidos acético, lático, succínico e tartárico e ião 

sulfato), os processos do Douro cujo registo relativamente a estes compostos tivesse 

completo foram devidamente isolados. Daqui surge que apenas 119 registos (68 tintos, 45 

brancos e 12 rosados) possuem esta informação completa, sendo que a Tabela 28 descreve 

mais alguma informação estatística acerca deste subconjunto de dados criado. Ainda, foi 

criada uma série de diagramas de dispersão apenas para este subconjunto de amostras, 

representadas na Figura 27.  
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Tabela 28: Tabela resumo dos dados estatísticos obtidos para o subconjunto dos dados distinguido.  

 
Ácido 

Acético 
(g/L) 

Ácido 
Lático 
(g/L) 

Ácido 
Succínico 

(mg/L) 

Ácido 
Tartárico 

(g/L) 

Ião Sulfato 
(g/L)1 

Mín 0,050 0,400 253,0 1,000 0,330 

1º Quartil 0,200 0,400 478,0 1,400 0,515 

Mediana 0,365 1,500 764,0 1,700 0,659 

Média 0,375 1,226 691,4 1,778 0,713 

3º Quartil 0,493 1,800 847,0 2,000 0,831 

Máx 1,506 3,800 1378,0 3,200 1,650 

1Expresso em sulfato de potássio (K2SO4) 

 

Figura 27: Diagrama de dispersão representativo do sub-conjunto dos dados de vinhos tranquilos do Douro 
particularizado.  
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Este estudo pretende encontrar uma distinção estatística entre os três grupos amostrais 

definidos com base nos teores de ácidos orgânicos e de ião sulfato, pelo que se testou a 

técnica de LDA12 (Análise Discriminante Linear) com este subconjunto de dados. A técnica de 

LDA permite reunir o máximo possível da informação em apenas duas variáveis (LD1 e LD2) 

de modo a verificar a capacidade dos dados disponíveis para distinguir os grupos amostrais. 

Por conseguinte, neste caso, a vantagem de se reduzir os dados iniciais constituídos por 

várias variáveis em apenas duas, consiste na simplificação da visualização e interpretação 

dos resultados. A Figura 28 corresponde à representação gráfica das duas primeiras 

componentes (LD1 e LD2) após a utilização desta técnica. Esta figura sugere que a 

possibilidade de discriminar razoavelmente bem o grupo dos vinhos tranquilos tintos 

(representados à azul) das restantes. Contudo, não se verifica a presença de uma clara 

separação entre os grupos de vinhos brancos e rosados, o que poderá ser explicado pelo 

facto de existirem poucos dados para estes grupos de amostras, especialmente do grupo 

representado a verde (vinhos rosados). Infelizmente não foi possível prosseguir o estudo 

nesta direção, uma vez que as funções disponíveis no software R só funcionam para registos 

completos, que não existem em grande quantidade no conjunto de dados.  

 

Figura 28: Representação a duas dimensões das amostras de vinho após a aplicação do LDA sobre o conjunto de dados. 
A variável de classificação (cor) é utilizada, neste caso, para facilitar a identificação dos grupos que surgiram após a 
transformação LDA. As cores atribuídas estão relacionadas com as diferentes cores do vinho. O grupo cor azul refere-
se ao grupo de vinhos tintos, o grupo cor vermelha corresponde ao grupo de vinhos brancos. No terceiro grupo, de cor 
verde, incluem-se os vinhos rosados. 

 
12 Do inglês, Linear Discriminant Analysis 
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1.2. Vinhos do Porto 

 

Tendo concluído a análise pormenorizada do conjunto de dados referente aos vinhos 

tranquilos do Douro, o estudo prosseguiu com a exploração dos dados alusiva aos vinhos do 

Porto. O conjunto de dados constitui 3004 processos, sendo que para efeitos deste estudo 

estes foram inicialmente classificados com base na informação do tipo do produto. Assim, 

existem 1876 registos ”Vinho Tinto”, 329 “Vinho Branco”, mas apenas 47 “Vinho Rosado” e 

10 “Vinho Aromatizado”. 

Um número considerável de registos não possui informação relativa ao tipo de produto, mais 

especificamente 742, isto é, 24,7% dos registos do conjunto de dados referentes aos vinhos 

do Porto. Mesmo assim, recorrendo ao software R, foram traçados uma série de diagramas 

de dispersão, de modo a entender a distribuição dos dados e a influência de cada um dos 

ácidos orgânicos e do ião sulfato nesta distribuição (Figura 29). Daqui resulta que, os gráficos 

com pares de variáveis apresentam uma grande parte dos pontos a cinzento, isto é, amostras 

que não possuem informação acerca do tipo de produto (“Outro Produto”). Deste modo, 

concluiu-se que poderá não haver dados suficientes para se discriminar entre os vários grupos 

de “Produto” com base nas concentrações de ácidos orgânicos e/ou do ião sulfato.  

Uma análise mais detalhada às 742 amostras classificadas como “Outro Produto” permitiu 

verificar que a maioria destas amostras apresentam base de dados completa, isto é, estão 

quantificados todos os ácidos orgânicos e o ião sulfato. Deste modo, visto que estas amostras 

se encontram melhor descritas torna-se evidente a razão pela qual estas predominam nos 

gráficos obtidos, para além do facto de estarem presentes num número elevado. 
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Figura 29: Diagrama de dispersão por grupos discriminados em termos de tipo do produto para os sete ácidos orgânicos 
e o ião sulfato do conjunto de dados dos vinhos do Porto. 

Numa fase posterior, para efeitos deste estudo, optou-se por realizar uma abordagem distinta 

ao conjunto dos dados, isto é, identificar os vinhos consoante a sua “Descrição Tipo”, sendo 

que a Tabela 29 representa o número de amostras que pertence a cada classe criada. Foram 

criadas figuras com diagramas de dispersão entre todas as variáveis e apenas entre as 

variáveis que possuem maior número de amostras descritas, estas últimas apresentadas na 

Figura 30. Grande parte dos pontos representados nestes gráficos estão a cinzento, 

correspondendo à descrição em branco, ou bege (outras classes, com poucos registos), o 

que limita as possibilidades de exploração dos dados. Portanto, daqui surge a dificuldade de 

prosseguir o estudo dado, por um lado, ao baixo número de amostras com informação 

discriminada e, por outro, o facto dos registos não estarem completos em termos da 

quantificação da maioria dos ácidos orgânicos.  
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Tabela 29: O número de amostras pertencentes a cada descrição tipo no conjunto de dados dos vinhos do Porto.  

Descrição Tipo 
Número de 
processos 

Descrição em branco 1706 

10 anos 377 

20 anos 166 

30 anos 76 

40 anos 35 

Lágrima 7 

Late Bottled Vintage 3 

Reserva Branco 15 

Reserva Ruby 54 

Reserva Tawny 114 

 

 

Figura 30: Diagrama de dispersão para os ácidos cítrico e málico no conjunto de dados referente aos vinhos de Porto. 
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Para finalizar o tratamento dos dados referentes aos ácidos orgânicos e ião sulfato, foram 

criados diagramas de extremos e quartis, de modo a obter uma ideia geral da distribuição dos 

resultados para os diferentes ácidos nos dois conjuntos de dados, vinhos tranquilos do Douro 

e vinhos do Porto (Figura 31). De um modo geral, verifica-se uma ligeira diferença entre os 

teores médios encontrados nos dois grupos de dados. No caso dos ácidos málico e lático, 

visto que os vinhos do Porto não sofrem a fermentação maloláctica seria de esperar que o 

seu teor em ácido málico fosse superior aos vinhos tranquilos e, pela mesma razão, o teor em 

ácido lático inferior. De facto, segundo a Figura 31, verifica-se exatamente isto, ou seja, o teor 

médio de ácido málico é mais elevado nos vinhos do Porto, enquanto que o de ácido lático é 

inferior, quando comparado com os dos vinhos tranquilos. Adicionalmente, para os ácidos 

orgânicos, como é o caso do ácido acético e fórmico, e para o ião sulfato, nos dados relativos 

aos vinhos do Porto observa-se a existência de vários valores que se afastam bastante da 

média, este facto deriva da análise dos vinhos do Porto muito velhos que normalmente 

possuem teores mais elevados destes compostos, quando comparados com os restantes 

vinhos.   
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Figura 31: Diagramas de extremos e quartis relativo aos ácidos orgânicos e ião sulfato para os vinhos do Douro "D" (cor 
de rosa) e do Porto "P" (azul). 
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2. Açúcares totais (glucose e frutose) 

 

O conhecimento da constituição glucídica, para além do interesse tecnológico e sensorial, 

também é crucial dado as menções tradicionais listadas no Anexo XII do Regulamento (CE) 

nº 607/2009 da Comissão, indicativas do teor de açúcares que figuram na rotulagem. De 

acordo com este documento, o exame analítico dos produtos abrangidos por denominações 

de origem e por indicações geográficas inclui a quantificação dos açúcares totais, pelo que 

esta determinação integra a lista das análises físico-químicas com caráter obrigatório dos 

vinhos em causa. No laboratório do IVDP, os açúcares totais constituem um parâmetro 

analítico que integra o protocolo base das análises efetuadas nos vinhos em fase de registo 

(Tabela 24), expressos pela soma de frutose e glucose e, eventualmente de sacarose, que 

poderá estar presente no caso dos vinhos frisantes e dos vinhos espumantes. É de referir que 

esta definição surge em detrimento do conceito de açúcares redutores, anteriormente 

utilizado, que compreende, para além da glucose e frutose, outros açúcares residuais não 

fermentescíveis, como é o caso da D-galactose, L-arabinose, D-xilose. D-ribose, entre outros.  

Dado o caráter obrigatório do parâmetro analítico relativo aos açúcares totais, a base de dados 

acumula inúmeros registos de resultados correspondentes às diversas matrizes dos vinhos 

analisados e, mais recentemente, dos vinagres. Entre os anos de 2006 e 2012, a 

determinação deste parâmetro recaía somente na cromatografia líquida, com recurso ao 

método MIVDP 57 descrito anteriormente. Contudo, nos anos seguintes entrou em vigor e 

ficou acreditado o método enzimático baseado na espetrofotometria de UV/Vis e, 

posteriormente, com aquisição do wine scan (FTIR13), o método por espetroscopia de 

infravermelho. Ambos os métodos permitiram efetuar uma intervenção de natureza mais 

rápida em fase de registo do produto, pelo que o volume de amostras analisadas por HLPC 

diminuiu abruptamente. Por conseguinte, dado a natureza dos desafios propostos para este 

estudo, que irão ser clarificados nas secções seguintes, houve necessidade de aceder a um 

número de resultados superior ao número analisado apenas pelo Sector da Cromatografia 

Líquida, pelo que o presente trabalho também envolve os resultados referentes aos açúcares 

totais pelo método enzimático (MIVDP 96). 

 

2.1. Vinhos tranquilos do Douro 

 

O conjunto de dados extraído do repositório do IVDP consiste em 15533 registos relativos aos 

vinhos tranquilos da região vitivinícola do Douro, contudo, este estudo apenas foi efetuado 

 
13 Do inglês, Fourier-transform infrared spectroscopy 
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com base em 14180 resultados, sendo os restantes excluídos. As amostras excluídas 

representam vinhos com finalidades “Assistência Laboratorial”, “Ensaio” e “Protocolo” 

associadas. Brevemente, estas finalidades indicam se a análise efetuada foi solicitada por 

parte do operador ou advém dos serviços prestados à Comissão Vitivinícola Regional de Trás-

os-Montes (CVRTM) ou resulta das práticas implementadas no laboratório, no âmbito de 

controlo de qualidade.  Posto isto, dado o principal objetivo deste trabalho isolar amostras 

características da região Demarcada do Douro e, visto que os vinhos associados a estas 

finalidades não possuem informação suficiente quanto à sua caracterização e, muitas vezes, 

possuem características peculiares, estes não foram incluídos no presente estudo.  

A exploração da base de dados envolve duas abordagens distintas consoante os objetivos 

que foram colocados. Por um lado, visa a caracterização dos vinhos tranquilos com base nos 

teores de açúcares que estes possuem, de modo a dar a conhecer a gama de valores que 

normalmente surgem. Por outro lado, pretende investigar uma possível correlação entre a 

quantidade de açúcares totais presentes nos vinhos e a quantidade de conservante, ácido 

sórbico, adicionado, nomeadamente para os vinhos tintos.  

 

2.1.1. Caracterização dos vinhos  

 

Este trabalho salienta os resultados da determinação de açúcares totais para vinhos tranquilos 

DOP Douro e IG Duriense, contudo também foi realizada uma breve abordagem aos vinhos 

com características peculiares, como os Colheita Tardia, espumantes, assim como o Moscatel 

do Douro. Estes vinhos selecionados, foram colocados numa categoria isolada, dado a sua 

matriz bastante distinta dos vinhos tranquilos com denominação de origem e indicação 

geográfica. Nomeadamente, os vinhos especificados como DO Moscatel do Douro, por 

definição, correspondem a um vinho licoroso do Douro produzido a partir da casta Moscatel 

de Frontigan, que aqui se denomina de Moscatel Galego. Pelo que, sendo um vinho licoroso, 

espera-se que o seu teor em açúcares seja bastante mais elevado quando comparado com 

os vinhos tranquilos.  

Atendendo ao facto de que a base de dados mais completa, que abrange maior amostragem, 

envolve a determinação de açúcares totais segundo o método enzimático (MIVDP 96), 

entendeu-se que este estudo apenas iria incidir nestes vinhos. Ainda, é importante referir que 

a obtenção deste parâmetro analítico apenas se regularizou a partir de 2013, pelo que neste 

trabalho somente surgem descritos vinhos da colheita de 2013 até 2017. Os resultados 

referentes aos vinhos da colheita de 2018 não foram incluídos neste estudo, dado ao facto de 

ainda existirem poucos processos relativos a estes. Posto isto, o conjunto de dados referente 

aos vinhos tranquilos DOP Douro e IG Duriense possui 11285 processos, dos quais 7159 
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caracterizados como “Tinto”, 3474 “Branco” e 652 “Rosado”. A Figura 32 representa a 

concentração de açúcares totais, expressa pela soma de glucose e frutose, contida no 

conjunto de dados, de acordo com a densidade de valores existente (modo decrescente). 

Verifica-se que a distribuição dos resultados toma uma forma assimétrica à direita, sendo que 

o intervalo de concentração entre 0 e 0,6 g/L comporta 6017 processos, correspondendo à 

57,2 % dos registos do conjunto de dados em estudo.  

 

Figura 32: Histograma da distribuição do teor de açúcares totais, expressos pela soma de glucose e frutose, em g/L, 
referente ao conjunto de dados dos vinhos tranquilos DOP Douro e IG Duriense. 

 

O particular interesse na identificação de gama de valores típicos para cada subconjunto de 

dados especificado como “Tinto”, “Branco e “Rosado”, resultou na obtenção de diagrama de 

extremos e quartis, representado na Figura 33. De um modo geral, esta representação gráfica 

sugere que os vinhos rosados podem ser caracterizados por possuírem teores de açúcar total 

elevados, quando comparados com os vinhos brancos e tintos, sendo que os vinhos tintos 

apresentam valores inferiores para a soma de glucose e frutose. Ainda, observa-se que esta 

tendência se mantém entre os anos de colheita 2013 e 2017. 

É de referir que esta representação gráfica não apresenta os pontos referentes aos outliers, 

opção tomada devido à dificuldade que iria acrescentar a visualização e interpretação dos 

resultados. Contudo, ao analisar os processos associados a estes valores atípicos constatou-

se que, na maioria dos casos, correspondem aos vinhos com indicação do teor de açúcares 

segundo a lista das menções tradicionais do Regulamento (CE) nº 607/2009 da Comissão 

(Tabela 30). 

Com base nestes resultados, para este estudo, optou-se por analisar individualmente cada 

subconjunto de dados formado, de modo a obter uma caracterização mais pormenorizada dos 

mesmos. 
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Figura 33: Diagrama de extremos e quartis relativo ao teor de açúcar total (G+F) consoante os anos de colheita, nos 
vinhos tranquilos do Douro tintos, brancos e rosados. 

 

Tabela 30: Lista das menções a utilizar nos produtos especificados no Regulamento (CE) nº 607/2009 da Comissão. 

Seco 

Teor de açúcares não superior a: 
- 4 gramas por litro ou  
- 9 gramas por litro, se a acidez total, expressa em gramas de ácido tartárico 
por litro, não for inferior em mais de 2 gramas por litro ao teor de açúcares 
residual. 

Semiseco 

Teor de açúcares superior ao máximo acima indicado, mas não superior a: 
- 12 gramas por litro ou 
- 18 gramas por litro, se a acidez total, expressa em gramas de ácido tartárico 
por litro, não for inferior em mais de 10 gramas por litro ao teor de açúcares 
residual. 

Meio doce 
Teor de açúcares superior ao máximo acima indicado, mas não superior a 45 
gramas por litro. 

Doce Teor de açúcares igual ou superior a 45 gramas por litro. 

 

• Vinho branco 

 

O subconjunto de dados relativo ao vinho tranquilo branco envolve 3474 processos com a 

informação do ano de colheita associada. Ao traçar o histograma de distribuição incluindo 

todos os registos, independentemente do seu ano de colheita, confirmou-se, uma vez mais, a 

disposição dos resultados analíticos segundo uma distribuição assimétrica positiva (Figura 

34). Assim, cerca de 44,4% dos resultados corresponde a registos com teores de açúcar total 

igual ou superior a 0,6 g/L. Por outro lado, também se verifica a presença de vários valores 



FCUP 
Caracterização e controlo de qualidade em vinhos, bebidas espirituosas, destilados e vinagres por técnicas 

de HPLC e Eletroforese Capilar 

118 

 
elevados “aberrantes” que influenciam fortemente o cálculo de algumas medidas estatísticas, 

como é o caso da média, no sentido do seu aumento. 

 

Figura 34: Histograma da distribuição dos dados referentes ao teor de açúcares totais, expresso pela soma de glucose 
e frutose, dos vinhos do Douro brancos, em g/L. 

 

Numa primeira fase, recorreu-se aos métodos de estatística descritiva, de modo a descrever, 

em mais detalhe, o subconjunto de dados isolado. Assim, na Tabela 31 surgem calculadas a 

média, o desvio-padrão e os valores máximos e mínimos relativos a cada ano de colheita 

estudado. Dada a natureza do conjunto de dados fornecido, os tratamentos estatísticos 

efetuados ao longo do presente trabalho, envolvem a adoção de estratégias de análise no 

sentido de preservar o máximo da informação disponível. Isto é, em mais de metade dos 

dados, o presente parâmetro analítico surge apresentado como abaixo do limite de 

quantificação (0,6 g/L para o método MIVDP 96), dificultando a realização dos cálculos 

subjacentes. Pelo que, para efeito de cálculo, a indicação do teor de açúcar total inferior a 0,6 

g/L é tratada como sendo zero, apesar do facto destes vinhos poderem possuir concentrações 

diferentes de zero.  

 

Tabela 31: Resumo dos dados estatísticos obtidos para os teores de açúcares totais (G+F) nos vinhos do Douro brancos, 
em g/L. 

Ano de Colheita  N 
Mediana Média Desvio Padrão Conc. Min. Conc. Máx. 

(g/L) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) 

2013 548 0,7 1,5 2,05 0,0 23 

2014 648 0,8 1,6 2,17 0,0 18 

2015 811 0,8 1,8 2,94 0,0 49 

2016 751 0,8 1,8 2,02 0,0 23 

2017 716 0,7 1,5 3,33 0,0 64 
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Esclarecendo os princípios gerais em que assenta o presente tratamento, os resultados 

obtidos permitiram constatar que em todos os anos de colheita, objeto deste estudo, a 

mediana possui um valor inferior quando comparado com o valor da média. Esta observação 

resulta do facto da distribuição dos dados apresentar um caráter assimétrico, sendo que 

nestes casos a mediana constitui uma medida da tendência central mais adequada, menos 

enviesada pelos valores extremamente altos ou baixos presentes no conjunto de dados (94). 

Ainda, verifica-se que o valor da mediana se mantém ao longo das diferentes colheitas, 

sugerindo a presença de uma tendência na produção dos vinhos brancos com DO e/ou IG 

com teor de açúcar da ordem dos 0,8 g/L. Porém, os valores elevados do desvio padrão e das 

concentrações máximas, indicam a presença de uma grande dispersão de resultados. 

Curiosamente, com o auxílio do diagrama de extremos e quartis (Figura 35), verifica-se a 

presença de alguns processos com teores de açúcar total bastante elevados “aberrantes”. 

Porém, segundo a informação disponível, associada aos respetivos processos, não se 

conseguiu detetar nenhum padrão claro quanto à possível explicação da existência destes 

valores elevados. 

 

Figura 35: Diagrama de extremos e quartis relativo à concentração de açúcares totais nos vinhos do Douro brancos, em 
g/L.  

 

Por último, por razões que se prendem a simplificação da interpretação da base dos dados e, 

de modo a entender se a distribuição assimétrica verificada anteriormente se mantém nos 

diferentes anos de colheita, foi elaborado o gráfico da Figura 36. Esta figura sugere que, para 

além de existir uma maior densidade das amostras que apresentam concentrações de 

açúcares totais abaixo de 4,0 g/L ao longo de todos os anos de colheita analisados, parece 
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haver uma tendência para o aumento da quantidade destes vinhos nos últimos anos, 

nomeadamente nos anos de colheita 2016 e 2017. 

 

 

Figura 36: Valores percentuais da distribuição dos dados relativos ao teor de açúcares totais, em g/L, agrupados por 
classe de doçura e o ano de colheita (2013 - 2017). 

 

• Vinho rosado 

 

O subconjunto de dados referente aos vinhos tranquilos do Douro rosados envolve 652 

processos. A estratégia aplicada para a análise deste conjunto de resultados foi idêntica à 

descrita para os vinhos brancos, incluindo a determinação de algumas medidas 

características da estatística descritiva, assim como a obtenção de histograma de distribuição 

e  diagramas de extremos e quartis.  

Segundo a representação gráfica da Figura 37, um número considerável de processos possui 

teores de açúcares totais igual ou inferior a 0,6 g/L, mais especificamente 284, isto é, 43,6% 

dos processos deste subconjunto de dados. Assim, a distribuição dos resultados analíticos é 

assimétrica positiva, sendo que existe uma maior densidade de valores correspondentes às 

concentrações mais baixas. Apenas 20,3% dos processos possuem concentrações 

superiores a 4,0 g/L. 



FCUP 
Caracterização e controlo de qualidade em vinhos, bebidas espirituosas, destilados e vinagres por técnicas 

de HPLC e Eletroforese Capilar 

121 

 

 

Figura 37: Histograma da distribuição dos dados referentes ao teor de açúcares totais, expresso pela soma de glucose 
e frutose, dos vinhos do Douro rosados, em g/L. 

 

As classes formadas consoante o ano de colheita, sujeitas a um tratamento estatístico 

semelhante ao previamente descrito, permitiram verificar que a gama de valores de açúcar 

total, normalmente encontrada nos vinhos rosados, é semelhante ao longo dos anos 

estudados (Figura 38). Para além disso, o resumo dos dados estatísticos, nomeadamente o 

valor mediana, sugere ligeira tendência para a diminuição do teor de açúcares tipicamente 

presente nestes vinhos (Tabela 32). Quanto aos outliers severos foram encontrados 28 vinhos 

para os quais os teores dos açúcares totais se afastam bastante dos restantes. Este conjunto 

de vinhos corresponde maioritariamente aos vinhos cuja finalidade surge especificada como 

“Assistência a Exportação”, contudo surgem casos pontuais de vinhos em fase de registo (5 

casos).  

 

 

Figura 38: Diagrama de extremos e quartis relativo à concentração de açúcares totais (G+F) nos vinhos do Douro 
rosados, em g/L 
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Tabela 32: Resumo dos dados estatísticos obtidos para os teores de açúcares totais (G+F) nos vinhos do Douro rosados, 
em g/L. 

Ano de Colheita N 
Mediana Média Desvio Padrão Conc. Min. Conc. Máx. 

(g/L) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) 

2013 99 1,5 3,0 4,07 0,0 25 

2014 110 1,2 2,2 3,07 0,0 15 

2015 157 1,1 2,3 3,44 0,0 26 

2016 136 0,6 1,9 2,84 0,0 12 

2017 150 0,7 2,0 3,04 0,0 14 

 

 

• Vinho Tinto 

 

Relativamente ao subconjunto de dados referente aos vinhos tranquilos tintos, este engloba 

7159 processos. Contrariamente aos subconjuntos de vinho branco e rosado, neste foram 

incluídos os processos relativos à colheita de 2012 e, ao mesmo tempo, excluídos os da 

colheita de 2017. Este facto deriva do número bastante baixo de processos para a colheita de 

2017, isto é, o conjunto de dados apenas possui 343 processos. Assim, neste estudo, o 

período de análise ficou fixado entre as colheitas de 2012 e 2016.  

 

Tabela 33: Resumo dos dados estatísticos obtidos para os teores de açúcares totais (G+F) nos vinhos do Douro tintos, 
em g/L. 

Ano de Colheita N 
Mediana Média Desvio Padrão Conc. Min. Conc. Máx. 

(g/L) (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) 

2012 1110 0,0 0,73 1,42 0,0 7 

2013 1597 0,0 0,82 1,48 0,0 22 

2014 1540 0,0 0,80 1,37 0,0 10 

2015 1831 0,0 0,76 1,51 0,0 11 

2016 1081 0,0 0,70 1,48 0,0 10 
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Figura 39: Diagrama de extremos e quartis relativo à concentração de açúcares totais nos vinhos do Douro tintos, em 
g/L. 

 

Numa fase posterior, com o auxílio do diagrama de extremos e quartis (Figura 39) verifica-se 

que para os vinhos tintos DO Douro e/ou IG Duriense, a gama de valores que surge para este 

parâmetro analítico é bastante reduzida, quando comparada com os vinhos brancos e 

rosados. Esta ideia surge reforçada pela Figura 40, onde observa-se que apenas cerca de 5% 

dos vinhos possuem teor de açúcar superior a 4 g/L. Ainda, ao traçar o histograma de 

distribuição, representado na Figura 41, obtém-se que 83% dos vinhos analisados possuem 

concentrações inferiores a 1,2 g/L. Para além disso, ao analisar os valores mais elevados, 

fora da gama normal observada,  que pontualmente surgem no diagrama de extremos e 

quartis, não se deparou com nenhuma evidência que permitisse especular sobre a origem 

destes teores. Isto é, todas as amostras em termos de informação associada não possuem 

nenhuma particularidade evidente, excetuando o facto de que a maioria destes vinhos (61%) 

encontram-se especificados como Nível 1 em termos de qualidade organolética.  

 

 

Figura 40: Valores percentuais da distribuição dos dados relativos ao teor de açúcares totais, em g/L, agrupados por 
classe de doçura e o ano de colheita (2012 - 2016). 
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Figura 41: Histograma da distribuição dos dados referentes ao teor de açúcares totais (G+F) dos vinhos do Douro tintos, 
em g/L. 

 

 

2.1.2. Adição do ácido sórbico nos vinhos tranquilos 

tintos 

 

O ácido sórbico corresponde a um antissético utilizado de modo a garantir a estabilização 

microbiológica do vinho devido à sua ação fungistática e anti-fermentativa. Na vitivinicultura 

constitui uma alternativa e/ou complemento à adição do SO2 cujo principal objetivo consiste 

em minimizar o risco de refermentações, nomeadamente no caso dos vinhos com açúcares 

residuais e vinhos doces, tal como se encontra descrito em mais detalhe na Seção 6 do 

Capítulo 1. Posto isto, a adição deste antissético corresponde a uma prática mais comum nos 

vinhos rosados e brancos que, tal como foi verificado neste estudo, possuem médias de teor 

de açúcar total relativamente elevadas. Porém, nos últimos anos a presença deste antissético 

nos vinhos tranquilos tintos do Douro tem sido mais notória, como se pode verificar na Tabela 

34. Prática outrora invulgar nos vinhos tintos, agora parece possuir maior adesão por parte 

dos produtores. 

 

Tabela 34: Resumo dos processos encontrados na base de dados relativa ao ácido sórbico nos vinhos tranquilos tintos 
da região vitivinícola do Douro.  

Ano de Análise NTOTAL 

Mín. Máx. 
NLQ

1 

(mg/L) (mg/L) 

2009 307 < 2 93 2 

2010 361 < 2 70 7 

2011 402 < 2 69 3 
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2012 413 < 2 61 3 

2013 435 < 2 40 5 

2014 449 < 2 100 3 

2015 572 < 2 169 7 

2016 586 < 2 149 15 

2017 624 < 2 187 20 

2018 644 < 2 162 17 

1
Número de processos com teor em ácido sórbico superior ao limite de quantificação (LQ). 

 

De acordo com a perceção dos operadores do laboratório do IVDP, paralelamente ao 

aparecimento de vinhos tranquilos tintos detentores do ácido sórbico, têm surgido mais vinhos 

tintos cujo teor em açúcar total é ligeiramente superior aos teores normalmente observados. 

Tal como se encontra acima descrito, o tratamento dos dados referente aos teores de 

açúcares nestes vinhos não permitiu tirar conclusões acerca do aumento da concentração de 

açúcar total nos últimos anos. Este facto pode resultar do grande número de processos com 

teores abaixo do limite de quantificação, presentes na base de dados, que influenciam o 

tratamento realizado, impedindo alcançar conclusões diretas. Portanto, pelas razões 

expostas, procedeu-se ao tratamento dos resultados segundo uma abordagem diferente da 

descrita anteriormente. 

Numa primeira fase, dado a heterogeneidade do tipo de vinhos presentes no conjunto de 

dados, os processos foram agrupados consoante a cor do vinho e a informação referente ao 

“Produto”, tal como se encontra apresentado na Tabela 35. De seguida, aos subconjuntos 

“Branco”, “Tinto” e “Rosado” foi aplicado o teste estatístico ANOVA de fator único, apenas de 

modo a avaliar se existe diferença estatisticamente significativa entre as médias e, por sua 

vez, verificar a adequação da separação, dentro de cada cor de vinho, de acordo com o tipo 

de “Produto”. Este tratamento preliminar mostrou que as médias dos subconjuntos formados 

são estatisticamente significativas, permitindo avançar com o estudo nesta direção.  

  

Tabela 35: Número de processos presente em cada um dos subconjuntos formados a partir da base de dados referente 
ao parâmetro analítico de açúcar total.  

Produto 
Cor 

Branco Rosado Tinto 

DO Douro 3716 719 8702 

DO Espumante Douro 22 3 1 
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DO Moscatel Douro 254   ̶   ̶ 

IG Duriense 281 2 326 

IG Espumante Duriense 1  ̶     ̶

Vinho Espumante sem DO/IG 3   ̶   ̶  

Vinho sem DO/IG 22 24 82 

 

Numa segunda fase, para efeitos deste estudo, optou-se por aplicar uma estratégia que 

permite incluir todos os processos presentes na base de dados no mesmo “universo” de 

análise, isto é, de modo a efetuar o tratamento e as respetivas comparações entre os diversos 

processos, independentemente da sua natureza. Deste modo, a abordagem utilizada envolve 

o estudo das diferenças em relação ao valor de referência previamente estabelecido. Assim 

sendo, a base de dados foi organizada de acordo com o ano de colheita associado a cada 

processo, na medida em que, para cada tipo de “Produto”, a média dos vinhos anteriores ao 

ano de 2013 constitui o valor de referência. Este valor calculado, posteriormente foi subtraído 

ao valor de açúcar total associado a cada processo em estudo, obtendo-se assim a diferença. 

Desta forma o presente estudo visa apenas salientar o aumento ou a diminuição do teor de 

açúcar total em relação ao valor estipulado, possibilitando isolar somente os processos de 

interesse, neste caso os processos que apresentam um aumento. Neste estudo, considerou-

se como processos de interesse aqueles que possuem uma diferença superior a 1,0 g/L, 

resultando em 1054 processos isolados. A análise pormenorizada dos valores encontrados 

ao longo dos anos de análise mostrou que, de facto a partir do ano de 2016 existe um aumento 

(6,6%) do número de processos que apresentam teor de açúcar total superior, o que até então 

era menos comum (Tabela 36).  

 

Tabela 36: Número de processos presentes na base de dados cuja diferença em relação ao valor de referência é superior 
a 1,0 g/L, organizados consoante o ano em que o parâmetro analítico foi avaliado. 

Ano de Análise Nº de processos 

2013 63 

2014 137 

2015 165 

2016 235 

2017 220 

2018 234 
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O principal objetivo do presente trabalho consiste em encontrar uma correlação entre as 

quantidades do ácido sórbico utilizados nos vinhos tintos e o teor de açúcar total dos mesmos. 

Daqui surge que, dos 1054 processos isolados, somente 416 apresentam a concentração do 

ácido sórbico associada, dos quais apenas 54 possuem teores de ácido sórbico superiores 

ao limite de quantificação, isto é, acima de 2 mg/L. A Figura 42 resulta da representação dos 

54 processos selecionados, caracterizados pelos seus teores ácido sórbico e de açúcar total.  

 

Figura 42: Representação gráfica da concentração do ácido sórbico (mg/L) em função do teor de açúcar total (g/L) dos 
54 processos isolados. 

Esta representação gráfica incute essencialmente dois modos de racionalização dos 

resultados obtidos. Por um lado, sugere que não existe qualquer relação entre os parâmetros 

analíticos em estudo sendo que, a maioria dos processos apresentam entre 100 e 150 mg/L 

de ácido sórbico, indicando a utilização de uma dosagem recomendada por parte dos 

operadores (Figura 43). No entanto, por outro lado, o gráfico obtido indica uma possível 

correlação entre os dois parâmetros analíticos em estudo, sugerindo uma distribuição dos 

processos por três intervalos de valores referentes ao teor de açúcar total, isto é, até 4 g/L, 

entre 4 e 6 g/L e superior a 6 g/L (Figura 44). Assim, para os vinhos incluídos no primeiro 

intervalo de teores (até 4 g/L) parece existir uma tendência de adição do ácido sorbico 

consoante a concentração de açúcar total no vinho. Seguidamente, para teores entre 4 e 6 

g/L, a representação obtida sugere fixação dos teores deste antissético para valores próximos 

de 140 mg/L. Em alternativa, embora o comportamento descrito por poucos pontos, no 

intervalo entre 3 a 5 g/L, a quantidade de ácido sórbico empregue mantém-se nos valores de 

cerca 100 mg/L e, apenas para vinhos com concentrações de açúcar superiores a 5 g/L, este 

valor sobe para 140 mg/L. Relativamente aos processos com teor de açúcar total superior a 

6 g/L, parece existirem dois comportamentos distintos por parte dos operadores. Enquanto 

alguns dos processos discriminados mantêm a tendência (valores de ácido sórbico 
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aproximadamente de 140 mg/L), outros aumentam o teor de ácido sórbico empregue à medida 

que aumenta o teor de açúcar no vinho.  

 

 

Figura 43: Representação gráfica da concentração do ácido sórbico (mg/L) em função do teor de açúcar total (g/L) que 
visa salientar a ausência de correlação entre os dois parâmetros.  

 

Figura 44: Representação gráfica da concentração do ácido sórbico (mg/L) em função do teor de açúcar total (g/L), 
sendo que a tracejado surge evidenciada a correlação entre os dois parâmetros.  

 

Para finalizar a abordagem a este assunto, o ácido sórbico constitui um parâmetro analítico 

exigido apenas para os vinhos destinados à comercialização fora do mercado nacional, pelo 

que este não se encontra associado a todos os processos analisados pelo laboratório do 

IVDP, I.P. Deste modo, surge que quando comparado com o parâmetro relativo ao açúcar 

total, o número de processos é bastante inferior, resultando na aquisição de poucas amostras 
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de interesse para o estudo em causa e dificultando a interpretação dos dados. 

Adicionalmente, como já referido, no decorrer do trabalho todas as amostras analisadas 

permaneceram anónimas, sem qualquer informação relativa ao produtor. . Daqui resulta a 

impossibilidade de esclarecer junto dos mesmos sobre a estratégia usada aquando da adição 

do ácido sórbico ao vinho. Porém, após consultar alguns dos especialistas na área da 

enologia, especula-se que o aumento observado da deteção dos vinhos tintos do Douro com 

este antissético, por um lado poderá provir do facto destes vinhos possuírem teores de açúcar 

mais elevados e, por outro do esforço em reduzir os níveis de SO2 aplicados nos vinhos, sendo 

que o ácido sórbico constitui uma das possíveis alternativas. Também, não se pode 

negligenciar de considerar a hipótese de que alguns dos resultados poderão provir da 

inexperiência de certos produtores ou das práticas associadas apenas a determinadas 

adegas, neste último caso, se confirmado, significa que os resultados não são representativos 

dos vinhos da região do Douro.  

 

• DO Moscatel do Douro, Espumantes e Colheita Tardia 

 

Tal como surge descrito na secção dedicada a caracterização dos vinhos tranquilos do Douro, 

houve necessidade de criar uma categoria isolada dedicada aos vinhos classificados como 

DO Moscatel do Douro, visto que dada a natureza da sua produção origina um vinho licoroso 

com teor em açúcares totais bastante elevado. Deste modo, este vinho surge considerado 

como um vinho de sobremesa, que pode conter mais de 200 g/L de açúcar residual e cuja 

viscosidade se assemelha à da geleia de ácer quente (105). A base de dados relativa aos 

vinhos brancos, contém 256 resultados referentes às amostras descritas como DO Moscatel 

do Douro, sendo que estes possuem em média 117, 38 g/L de açúcares totais, expressos pela 

soma de glucose e frutose. Na Figura 45 encontra-se representada a distribuição dos 
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resultados respeitantes a este tipo de vinhos, confirmando deste modo o que está descrito na 

literatura. 

 

Figura 45: Diagrama de extremos e quartis para açúcares redutores totais (G+F) em g.L-1 para vinhos do tipo Moscatel 
do Douro. 

 

Relativamente tanto aos vinhos espumantes, como aos vinhos descritos como Colheita Tardia 

ou detentores de classificação em termos de doçura como vinhos doces e meio doces, não 

foi possível efetuar um tratamento de resultados semelhante aos vinhos DO Moscatel do 

Douro, dado ao escasso número de amostras deste tipo que entraram no laboratório do IVDP. 

Isto é, entre os anos 2013 e 2018 existem apenas 26 resultados para os espumantes, 27 

resultados relativos a Colheita Tardia e, por último 23 para vinhos doces e meio doces.  
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Conclusões 

 

O trabalho desenvolvido incidiu na validação do método MIVDP 111 e no tratamento da 

informação relativa à caracterização dos vinhos baseada, nomeadamente, em três 

parâmetros analíticos: determinação dos ácidos orgânicos e ião sulfato, teor de açúcares 

totais e concentração de ácido sórbico.  

A validação do método de análise de antocianinas em vinhos utilizando a técnica HPLC 

acoplada ao detetor DAD, para a malvidina-3,5-diglucósido e malvidina-3-glucósido, expande 

a aplicabilidade deste método, na medida em que, desta forma, possibilita não só a deteção 

das adulterações provenientes da adição da baga do sabugueiro, mas também a deteção de 

híbridos nos vinhos tintos, análise exigida aquando da exportação para determinados países. 

Deste modo, é reforçado o papel do IVDP, I.P. na certificação e qualidade dos vinhos, 

protegendo o interesse dos consumidores. Para além disso, a implementação deste método 

analítico torna-se bastante relevante na construção de uma base de dados robusta referente 

às antocianinas presentes nos diferentes vinhos provenientes da região do Douro, que poderá 

constituir um bom marcador de origem geográfica.  

O desempenho e eficiência deste método foi demonstrada através da análise de vários 

parâmetros de desempenho. A linearidade do método foi avaliada por três critérios – o desvio 

padrão residual (teste de Mandel), no âmbito do qual se verificou que as variâncias não 

apresentam homogeneidade; coeficiente de correlação, obtendo-se coeficientes superiores a 

0,995; e teste das áreas normalizadas, onde se verificou a existência de linearidade, sendo 

que nenhum dos padrões apresenta um desvio superior a 10% relativamente à área 

normalizada. Assim, o método em estudo é considerado linear de acordo com o coeficiente 

de correlação e o teste das áreas normalizadas para uma gama entre 3,24 – 129,47 mg.L-1 e 

4,82 – 144,60 mg.L-1 para malvidina-3,5-diglucósido e malvidina-3-glucósido, respetivamente. 

Através do estudo dos limites de deteção e quantificação, chegou-se a uma concentração 

limite para quantificação de 2,49 e 10,2 mg.L−1 e uma concentração mínima para deteção de 

0,75 e 3,06 mg.L−1, por comparação destes limites com as soluções padrão de mais baixa 

concentração conclui-se que o limite de quantificação de 10,2 mg/L foi estimado com largo 

excesso, prevendo-se que este resultado não corresponde a realidade. Por conseguinte, será 

necessário recorrer à um outro procedimento para a determinação dos limiares analíticos. 

A seletividade do método obtida a partir do cálculo do fator de separação (α) e do cálculo da 

resolução (Rs), revela que os picos da malvidina-3,5-diglucósido e malvidina-3-glucósido 

encontram-se separados (α > 1) com uma resolução de 1,1 e 3,2, respetivamente. Por sua 

vez, a análise do coeficiente de variação para várias medições de duas soluções padrão, no 

limite máximo e mínimo da gama de concentrações em estudo, bem como de duas amostras, 
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permitiu determinar que o método é preciso. Portanto, concluiu-se que o método desenvolvido 

é linear, seletivo, sensível e preciso. Contudo, visto que no sistema UHPLC utilizado foi 

elaborado um método característico de HPLC, de modo a alcançar melhores resultados para 

os parâmetros de desempenho estudados e, posteriormente, prosseguir com estudos de 

validação mais robustos, será interessante apostar na criação de um método típico de 

UHPLC. Ao apostar neste tipo de método, o laboratório conseguirá reduzir consideravelmente 

o tempo de corrida cromatográfica e, ao mesmo tempo, melhorar a resolução, características 

bastante importantes nos laboratórios que efetuam análises de rotina.   

Outro estudo realizado no âmbito deste trabalho, envolve a análise da informação existente 

no conjunto de dados obtido, em particular para os vinhos da Denominação de Origem Douro 

e Porto e com Indicação Geográfica Duriense, entre os períodos de acreditação do respetivo 

método e finais de dezembro de 2018. Posto isto, a análise do conjunto de dados relativo a 

quantificação dos ácidos orgânicos e do ião sulfato nos vinhos tranquilos do Douro recorrendo 

ao software R e à técnica de análise discriminante linear (LDA), distingue corretamente dois, 

dos três grupos existentes, isto é, permite verificar que estes se relacionam de uma forma 

diferenciada perante os vinhos tintos ou brancos.  

Relativamente à análise dos açúcares totais, a informação foi processada e interpretada de 

duas perspetivas diferentes. Numa primeira perspetiva, procurou-se estudar este parâmetro 

analítico face ao ano de colheita e ao tipo de vinho, verificando que os vinhos tranquilos 

rosados são os que possuem teores médios de açúcar total superiores quando comparado 

com os vinhos brancos e tintos, respetivamente. Por sua vez, nos vinhos tintos, o objetivo 

consistiu em, caso exista, demonstrar a relação entre o teor de açúcar total e a presença do 

ácido sórbico. Esta avaliação mostrou que os produtores poderão aplicar dois 

comportamentos distintos face à utilização do antissético em estudo, um que consiste num 

valor de referência utilizado para a aplicação do mesmo e, outro que resulta do aumento da 

sua concentração nos vinhos que possuem até 4 g.L-1 de açúcar total.  

Em conclusão, a grande limitação deste estudo proveio da presença de um número bastante 

elevado de resultados que, nem sempre possuem todas as informações discriminadas quanto 

à natureza da amostra e, do facto de que nem todos os parâmetros se encontram associados 

ao mesmo número de processo, dificultando o cruzamento das bases de dados relativas a 

diferentes parâmetros analíticos. Adicionalmente, a base de dados possui lacunas em 

determinados parâmetros, ou seja, para um determinado processo nem todos os parâmetros 

se encontram descritos, dificultando posteriormente o estudo da presença de um perfil 

característico de determinados vinhos. De modo a finalizar a abordagem a este assunto, seria 

pertinente dar continuidade a este estudo com a perspetiva de exploração para diferenciação 
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do vinho como um produto de terroir específico e único, extrapolando o âmbito de controlo de 

qualidade.   
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Considerações finais e perspetivas futuras 

 

A elevada pesquisa bibliográfica fez com que fossem adquiridos elevados conhecimentos de 

diversos métodos de análise do vinho, das bebidas espirituosas, dos destilados e vinagres, 

do funcionamento de HPLC acoplado aos detetores como DAD e RI, bem como da 

Eletroforese Capilar. Para além disso, permitiu realçar a importância dos compostos 

analisados por parte do Sector da Cromatografia Líquida e, por último permitiu reconhecer a 

importância do tratamento dos resultados e do papel de inúmeras ferramentas estatísticas 

que facilitam o estudo e a interpretação dos dados. 

Dado ao elevado número de processos incluídos na base de dados do IVDP, I.P. foi possível 

descrever com alguma precisão os vinhos da Região Demarcada do Douro relativamente aos 

teores encontrados de ácidos orgânicos e de açúcares totais. Nomeadamente, verificou-se 

uma boa separação dos vinhos tranquilos tintos e brancos considerando os ácidos acético, 

lático, succínico e tartárico e ião sulfato.  

Apesar de não terem sido analisados todos os parâmetros analíticos efetuados pelo Sector 

da Cromatografia Líquida, os trabalhos desta natureza mostram a relevância do tratamento e 

racionalização dos dados. A importância destes estudos surge tanto ao nível da 

caracterização dos vinhos da região, intrínseco ao conceito de autenticidade de um vinho, 

como ao nível de obtenção de valores de referência, servindo de orientação para os técnicos 

dos laboratórios de análise. Concluindo, pelas razões descritas será interessante prosseguir 

com este desafiante trabalho que poderá ajudar, não só os produtores e consumidores de 

vinho, mas também os operadores dos laboratórios. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Lista de Ensaios Acreditados do Laboratório do Instituto dos Vinhos do Douro e do 

Porto, L0115 
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Anexo 2 - Teste de homogeneidade das variâncias para a malvidina-3-glucósido  

 

Tabela 37: Valores obtidos na análise de 10 réplicas da solução padrão menos concentrada, P1. 

Padrão 1 
 

malvidina-3-diglucósido 

Cfinal / mg.L-1 tr / min Área / µV s 

1 

4,82 
 

18,83 135,7483 

2 18,72 135,9276 

3 18,72 134,9812 

4 18,65 135,7160 

5 18,76 135,1326 

6 18,80 135,6064 

7 18,65 135,6341 

8 18,80 135,6724 

9 18,82 135,2154 

10 18,71 135,1730 

 

Tabela 38: Valores obtidos na análise de 10 réplicas da solução padrão mais concentrada, P5. 

Padrão 5 
 

malvidina-3-glucósido 

Cfinal / mg.L-1 tr / min Área / µV s 

1 

144,60 
 

18,75 4103,1484 

2 18,81 4099,9341 

3 18,77 4107,9194 

4 18,66 4107,6904 

5 18,81 4108,3804 

6 18,80 4107,4888 
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7 18,75 4107,5835 

8 18,69 4105,8428 

9 18,83 4106,8853 

10 18,81 4107,1182 

 

Com base nos resultados obtidos, que se encontram apresentados na Tabela 36 e na Tabela 

37, calculou-se o valor de Fexp, sendo que  

Fexp =
sM

2

sm
2 =

7,06

1,04 × 10−1
= 67,68 

e  

Fcritico(9, 9, 0,95)  = 3,18 
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