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RESUMO 

 

A preocupação cada vez mais acentuada com a Segurança e Qualidade alimentar reflecte-se na 

necessidade de desenvolvimento de métodos de análise para efectuar o controlo da qualidade dos 

vinhos. Por esta razão e também pela sua importância tecnológica e legal, a determinação em mostos e 

vinhos dos teores de determinados elementos químicos tais como o alumínio, crómio, ferro, cobalto, 

níquel, cobre, arsénio, cádmio e chumbo é de elevado interesse. 

Ao longo do presente trabalho é apresentada a caracterização destes elementos contaminantes, 

alguns deles metais pesados, tendo em conta aspectos como a origem, as fontes de contaminação, os 

níveis de ocorrência em uvas, mostos e vinhos, assim como, os limites máximos admissíveis 

estabelecidos pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). 

Pretendeu-se avaliar os teores de alumínio, crómio, ferro, níquel, cobre, arsénio, cádmio e 

chumbo, em mostos originários de uma vinha regada com águas residuais tratadas. Os resultados 

obtidos sugerem que não ocorreu contaminação assinalável das uvas, uma vez que, com excepção do 

alumínio, os mostos apresentaram teores baixos destes elementos contaminantes. 

Apresenta-se o desenvolvimento e validação de um método de análise para o doseamento de 

cobalto em vinhos por Espectrofotometria de Absorção Atómica com Atomização Electrotérmica 

(ETAAS). 

 

Palavras-chave: Elementos contaminantes, mosto, vinho, águas residuais, Espectrofotometria de 

Absorção Atómica com Atomização Electrotérmica, cobalto  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Development and application of analysis methods by spectrometric 

techniques for wine quality control 

 

The increasing concern with quality and food safety requires the development of suitable 

methods for wine quality analysis. For this reason and also due the technological importance and legal 

concern, the determination of aluminium, chromium, iron, cobalt, nickel, copper, arsenic, cadmium 

and lead in musts and wines is very important.  

The present work reviews these contaminant elements, some of them heavy metals, on aspects 

such as origin, sources of contamination, levels of occurrence in grapes, musts and wines, as well as, 

acceptable maximum limits established by the International Organisation of Vine and Wine (OIV). 

 The levels of aluminium, chromium, iron, nickel, copper, arsenic, cadmium and lead levels in 

musts originating from vineyard irrigated with treated wastewater were evaluated. The results obtained 

suggest that there was no significant contamination of grapes. In fact, with the exception of aluminium, 

the detected values were bellow of the quantification limit of the corresponding method. 

 The development and validation of an analytical method for the determination of cobalt in 

wines by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry (ETAAS) is presented. 

 

Keywords: Contaminants elements, must, wine, wastewater, Electrothermal Atomic Absorption 

Spectrometry and cobalt.  
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techniques for wine quality control 
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methods for wine quality analysis. For this reason and also due the technological importance and legal 

concern, the determination of aluminium, chromium, iron, cobalt, nickel, copper, arsenic, cadmium 

and lead in musts and wines is very important. The present work reviews these contaminant elements, 

some of them heavy metals, on aspects such as origin, sources of contamination, levels of occurrence 

in grapes, musts and wines, as well as, acceptable maximum limits established by the International 

Organisation of Vine and Wine (OIV). 

 The levels of aluminium, chromium, iron, nickel, copper, arsenic, cadmium and lead levels in 

musts originating from vineyard irrigated with treated wastewater were evaluated. The results obtained 

suggest that there was no significant contamination of grapes. In fact, with the exception of aluminium, 

the detected values were bellow of the quantification limit of the corresponding method. 

The development and validation of an analytical method for the determination of cobalt in 

wines by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry (ETAAS) is presented. The thermal 

program optimization, with and without matrix modifiers, was the first step of analytical method 

development. The thermal program with modifier provided better results and consequently it was the 

program selected for method validation. The linearity of the calibration curve was verified in the work 

range of 0,37 µg/L to 10,00 µg/L. The method allows the cobalt detection from 0,4 µg/L and its 

quantification from 1,6 µg/L. These analytical limits are small enough to make the control of these 

metals in musts and wines. Recoveries obtained (higher than 91%) suggests a satisfactory applicability 

and accuracy of this method. The method repeatability is lower than 0,7 µg/L, that is very satisfactory. 

The analytical method developed in this study constitutes a tool for the ex-Estação 

Vitivínicola Nacional in order to assure the wine quality control. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

A Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) define o Vinho como sendo uma 

bebida obtida exclusivamente pela fermentação alcoólica, total ou parcial de uvas frescas, esmagadas 

ou não, ou de mostos de uvas. Quanto ao mosto, este é definido como o produto líquido obtido de uvas 

frescas de forma espontânea ou através de processos físicos. 

 O vinho, “Fruto da videira e do trabalho do Homem”, é um produto agrícola que excede em 

universalismo e é apreciado por milhões de pessoas. Este produto agroalimentar, é considerado como 

um produto “vivo”, que nasce, cresce, envelhece e morre, o que faz do enólogo um artista que 

acompanha a evolução do produto até a altura ideal para a sua degustação (Amaral, 1994).  

 As civilizações antigas atribuíram um elevado valor sacramental a esta bebida alcoólica 

devido aos sentimentos de euforia e êxtase que era capaz de desencadear no Homem, e que o fazia 

esquecer dos seus problemas terrenos, aproximando-o deste modo aos deuses. Por esta razão, as 

civilizações antigas acreditavam que o vinho não era uma bebida banal, mas sim uma dádiva de um 

Deus (Amaral, 1994). Apesar da importância do vinho e da vinha ao longo dos tempos, não se sabe ao 

certo a origem da palavra “vinho” nem a origem da videira, na medida em que existem diversas lendas 

sobre a sua origem. 

 

A composição de um vinho é extremamente complexa e variada, e está dependente de vários 

factores tais como: características do solo, localização da vinha, clima da região, casta(s) utilizada(s), 

estado de maturação da uva, condições climáticas em que a vindima é realizada, tecnologia de 

vinificação utilizada e estado de evolução do vinho. 

 A água é o principal constituinte das uvas e vinhos, e tem um papel essencial nas suas 

características uma vez que é um componente essencial em inúmeras reacções químicas que ocorrem 

durante o crescimento dos bagos de uvas, fermentação do mosto e envelhecimento do vinho (Soleas et 

al., 1997). A glucose e a frutose são os açúcares que se encontram em maior quantidade nas uvas, e 

estão em proporções iguais até à maturação da uva. Porém, após a maturação, as uvas apresentam um 

maior teor de frutose. São estes açúcares que serão utilizados pelas leveduras durante a fermentação 

alcoólica para a produção de etanol e dióxido de carbono, entre outros compostos tais como glicerol, 

ácido succínico, láctico e acético. Para além da água, dos açúcares e dos ácidos provenientes da 

fermentação, o vinho apresenta também na sua composição ácidos orgânicos provenientes das uvas 

(ácido tartárico, málico e cítrico), compostos fenólicos (antocianinas, flavonas e taninos), compostos 

azotados (proteínas, polipéptidos e aminoácidos), substâncias voláteis e aromáticas (aldeídos e ésteres), 

vitaminas e minerais (Peynaud, 1996; Dominé, 2003). 
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1.1. Composição mineral do vinho 

 

Nos últimos anos, a Segurança Alimentar tem sido considerada como um dos principais 

critérios para a comercialização, a nível nacional e internacional, e para a aceitação de um determinado 

bem alimentar por parte do consumidor. As crescentes exigências do consumidor e o crescente 

aumento do comércio internacional de bens alimentares, conduzem a que a segurança alimentar seja 

uma prioridade na produção de todos os bens alimentares, e como tal, o sector vitivinícola não é uma 

excepção a esta tendência. 

A crescente preocupação com os teores de certos metais contaminantes no vinho deve-se 

essencialmente a questões de Segurança Alimentar, uma vez que alguns destes elementos químicos 

podem levantar problemas de ordem toxicológica e/ou legal, bem como alterações da sua qualidade 

organoléptica, tais como sensoriais, oxidações, turvações e precipitações. Para além destes aspectos, a 

concentração de determinadas espécies catiónicas podem indiciar a utilização de procedimentos 

tecnológicos não autorizados ou incorrectamente aplicados. 

 

A composição mineral do vinho contribui para as suas características sensoriais (cor, limpidez, 

gosto e aroma). Admitindo-se que os constituintes minerais presentes no mosto e vinho provêm 

essencialmente da absorção radicular (presença endógena), a composição mineral poderá reflectir a 

origem e percursos particulares do vinho. Porém, eventuais contaminações ao longo do processo 

tecnológico podem conduzir ao acréscimo destes minerais (presença exógena). As razões isotópicas de 

determinados elementos têm sido igualmente utilizadas como indicadores da proveniência geográfica 

do vinho (Almeida et al., 1999; Almeida et al., 2001), bem como, na identificação de fontes de 

contaminação desses mesmos elementos (Barbaste et al., 2001).  

Sódio (Na), magnésio (Mg), potássio (K) e cálcio (Ca) fazem parte do grupo dos elementos 

minerais maioritários, em termos quantitativos, presentes no vinho (Catarino et al., 2008), sendo que o 

K é o mais predominante de entre os quatro (em média, a sua concentração no vinho é de 1 g/L) 

(Ribéreau-Gayon et al., 1998b). Estes quatro elementos são responsáveis pela “estrutura metálica” dos 

vinhos e pelo seu poder tampão (Catarino et al., 2008). Fazem ainda parte deste grupo de elementos 

maioritários o silício (Si) sob a forma de ácido silícico, o fósforo (P) sob a forma mineral (fosfatos) e 

orgânica, e cloro (Cl) sob a forma de cloretos. Em relação ao alumínio (Al), ao manganês (Mn), ao 

ferro (Fe) e ao cobre (Cu) pertencem ao grupo dos elementos minoritários do vinho (encontram-se em 

teores entre 0,1 mg/L e 10 mg/L). Em concentrações na ordem dos µg/L e inferiores surgem elementos 

vestigiais e sub-vestigiais tais como: crómio (Cr), cobalto (Co), níquel (Ni), arsénio (As), chumbo (Pb) 

e cádmio (Cd). De entre os elementos referidos, K, Ca, Fe e o Cu têm uma grande importância 

enológica devido a sua participação nos fenómenos de instabilidade físico-química dos vinhos. 
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1.2. Ocorrência de metais pesados em uva, mosto e vinho 

 

Quando a capacidade do solo em absorver e reter metais pesados é reduzida devido a 

alterações de pH ou à deposição contínua de poluentes (por exemplo, águas residuais), pode ocorrer a 

libertação destes metais para os lençóis freáticos ou a sua absorção pelas. É esta absorção radicular 

que permite a passagem directa de alguns elementos minerais, existentes no solo, para as videiras e 

para as uvas, e consequentemente, os mostos poderão apresentar metais pesados na sua composição 

(Ribéreau-Gayon et al., 1998a). Deste modo, a presença e o teor de metais pesados nas uvas é função 

do tipo de solo e da forma química em que o elemento se encontra (presença endógena), e de eventuais 

eliminações e/ou enriquecimentos (presença exógena) ao longo dos processos tecnológicos (Correia et 

al., 2006).  

Os teores de metais pesados presentes no mosto vão sofrendo alterações em consequência, por 

um lado, da sua eliminação parcial no decorrer das etapas de fermentação (láctica e maloláctica) 

(Blackwell et al., 1995; Ruzic, 2000; Brandolini et al., 2002), e por outro, em virtude de 

contaminações resultantes da poluição atmosférica, assim como práticas culturais e processos 

enológicos (Almeida et al., 2003; Frías et al., 2003; Taylor et al., 2003; Gómez et al., 2004; Catarino, 

2006; Mira et al., 2007).  

 

De seguida, por ordem crescente de número atómico, apresentam-se os elementos minerais 

contaminantes do vinho que serão abordados no presente trabalho. 

 

1.2.1. Alumínio 

 

Nos últimos anos, com a suspeita do envolvimento do Al na doença de Alzheimer, este 

elemento passou a ser um dos metais mais pesquisados (Correia et al., 2006). Por esta razão, e pelo 

facto de ser um metal com elevado grau de toxicidade, o controlo do seu teor nos alimentos, em 

especial no vinho, tem vindo a crescer. A presença excessiva de Al (teores de Al superiores a 10 mg/L) 

no vinho tem igualmente efeitos negativos na sua qualidade organoléptica (McKinnon et al., 1992; 

Catarino et al., 2002; Galani-Nikolakaki et al., 2002) podendo estar na origem da sua turvação 

(McKinnon et al., 1992).  

As maiores fontes de contaminação de Al no vinho (presença exógena) são os pesticidas cuja 

composição possui este elemento, partículas de ferro, contacto com superfícies de Al e alguns 

produtos enológicos (bentonites, taninos e adjuvantes de filtração) (Catarino et al., 2008).  

Ao nível da OIV não se encontra estabelecido qualquer limite para o teor de Al no vinho, 

embora alguns trabalhos publicados relatem que o teor de Al encontrado nos vinhos é normalmente 

inferior a 2 mg/L (Lopez et al., 1998; Galani-Nikolakaki et al., 2002; Taylor et al., 2003), o mesmo 

encontrado em mostos por Catarino et al. (2006). Quanto ao teor de Al presente nas uvas, Correia et al. 
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(2006) verificou que a concentração de Al variava entre 0,49 - 4,95 mg/Kg (peso húmido), 

constatando-se uma redução destes teores quando as uvas são lavadas (0,16 - 2,23 mg/Kg) (peso 

húmido) o que demonstra que grande parte do teor de Al presente nas uvas tem origem exógena. 

 

1.2.2. Crómio 

 

O Cr é um elemento vestigial essencial ao organismo humano devido ao seu importante papel 

no metabolismo da glucose, lípidos e proteínas. 

O teor de Cr encontrado nas uvas é normalmente inferior a 100 µg/Kg (peso húmido) 

(Cabrera-Vique et al., 1997; Kristl et al., 2002). De acordo com Cabrera-Vique et al. (1997), a 

concentração de Cr nas uvas tintas (2,4 – 64,6 µg/Kg) é superior ao existente nas uvas de variedades 

brancas (2,5 – 20,9 µg/Kg). Quanto aos mostos e vinhos, o seu teor varia entre 0,5 - 2 µg/L (Kristl et 

al., 2002) e 7 - 90 µg/L, respectivamente (Cabrera-Vique et al., 1997; Kristl et al., 2002). O teor de Cr 

no mosto é menor do que nas uvas devido à sua retenção nas grainhas e película das uvas (Kristl et al., 

2002).  

A sua presença nos vinhos pode ter diversas origens, entre as quais a absorção radicular e 

factores de ordem antropogénica (aumentam o teor de Cr no ambiente e consequentemente nos 

alimentos) (Cabrera-Vique et al., 1997; Catarino et al., 2008). As principais fontes de contaminação 

de Cr no ambiente são os efluentes industriais e urbanos (Cabrera-Vique et al., 1997). Outra possível 

fonte de contaminação dos vinhos por este metal é a conservação do vinho em garrafas de vidro 

(Médina e Sudraud, 1980). No entanto, considera-se a dissolução do Cr a partir do aço inoxidável 

como sendo, provavelmente, a principal fonte de contaminação do vinho por este elemento (Médina e 

Sudraud, 1980; Cabrera-Vique et al., 1997; Kristl et al., 2002). Assim sendo, a diferença nos teores de 

Cr encontrados nos vinhos pode dever-se à natureza do solo, processo de vinificação e conservação, e 

poluição ambiental (Cabrera-Vique et al., 1997). 

A toxicidade do Cr está dependente da forma química em que se encontra no vinho, sendo a 

forma Cr (VI) a mais tóxica. Os compostos de Cr (VI) são mutagénicos e carcinogénicos (Lendinez et 

al., 1998; Catarino et al., 2008). A forma Cr (III) tem uma toxicidade reduzida, e é esta que mais 

frequentemente se encontra nos vinhos (Lendinez et al., 1998). 

 

1.2.3. Cobalto 

 

O consumo diário e moderado de vinho contribui para o fornecimento de elementos essenciais 

ao organismo humano tais como o Co. Este metal é considerado como sendo um elemento essencial 

(Galani-Nikolakaki et al., 2002; Galgano et al., 2008) visto que é o componente central da vitamina 

B12. 
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O teor de Co encontrado em bagos de uvas e mostos é inferior a 3 mg/Kg (peso seco) 

(TokalioĞlu et al., 2004) e 4 µg/L (Catarino et al., 2006), respectivamente. Quanto aos teores 

encontrados nos vinhos, estes são normalmente inferiores a 10 µg/L (Soares et al., 1995; Thiel et al., 

2004; Galgano et al., 2008). A contaminação dos mostos e vinhos pelo Co resulta da utilização de 

bentonites, por exemplo (Catarino, 2006).  

 

1.2.4. Ferro 

 

O Fe é um metal essencial ao organismo humano, uma vez que tem um papel fundamental no 

transporte do oxigénio para todas as células do corpo. Para além da sua importância para o Homem, 

este elemento mineral é indispensável para o desenvolvimento de leveduras e bactérias lácticas 

essenciais na produção de vinho (Ribéreau-Gayon et al., 1998a). 

O teor de Fe encontrado nas uvas e nos vinhos depende de vários factores, sendo a natureza do 

solo um dos mais importantes (Galani-Nikolakaki et al., 2002). De acordo com o trabalho publicado 

por TokalioĞlu et al. (2004) o teor de Fe presente nas uvas é muito variável, apresentado teores entre 

os 15 a 63 mg/Kg (em peso seco). 

A presença de Fe nos vinhos pode ser de natureza endógena e/ou exógena. A origem endógena 

do Fe é função, para além da natureza do solo (Curvelo-Garcia, 1988; Galani-Nikolakaki et al., 2002), 

do tipo de casta (Curvelo-Garcia, 1988; Ribéreau-Gayon et al., 1998b), quanto à sua presença exógena 

deve-se às partículas de terra que acompanham a uva, aos equipamentos e materiais utilizados na 

vindima e nos processos tecnológicos de vinificação e, à estabilização e conservação dos vinhos 

(alguns auxiliares tecnológicos e aditivos contribuem para o seu enriquecimento) (Ribéreau-Gayon et 

al., 1998b; Galani-Nikolakaki et al., 2002; Catarino et al., 2003). O uso de aço inoxidável reduziu 

consideravelmente o risco de excesso de Fe nos mostos e vinhos, assim como, a ocorrência de casse 

férrica (Ribéreau-Gayon et al., 1998b).  

De acordo com a literatura, os teores de Fe encontrados no mosto são inferiores a 5 mg/L 

(Dominé, 2003; Catarino et al., 2006), porém, no decorrer e após a fermentação do mosto, e 

dependendo das condições de oxidação-redução, uma parte do Fe precipita. Os teores em que se 

apresenta no vinho (2 a 20 mg/L) não são susceptíveis de provocar problemas de ordem toxicológica 

(Catarino et al., 2003). Contudo, quando em teores superiores a 10 mg/L pode provocar turvações ou 

alterações de cor, o que afecta as propriedades organolépticas do vinho (Galani-Nikolakaki et al., 2002; 

Catarino, 2006) e consequentemente a sua aceitação por parte dos consumidores. 
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1.2.5. Níquel 

 

A descoberta das implicações fisiológicas e toxicológicas do Ni, conduziu a um crescente 

interesse por este elemento. O teor de Ni encontrado em bagos de uvas e mostos variou entre 4,2 a 94 

µg/Kg (peso húmido) (Teissedre et al., 1998) e 13 a 17 µg/L (Catarino et al., 2006), respectivamente. 

A quantidade de Ni presente nos vinhos é relativamente baixa, sendo a absorção radicular 

(presença endógena) uma das suas origens (Teissedre et al., 1998). Possíveis fontes de contaminação 

são a utilização de equipamentos em aço inoxidável, contaminação atmosférica, bentonites e a 

conservação em garrafa devido a utilização de pigmentos que contêm Ni como impureza no seu 

fabrico (Teissedre et al., 1998; Catarino et al., 2008). 

 

1.2.6. Cobre 

 

O Cu é um elemento mineral essencial para o funcionamento normal dos tecidos vegetais, 

sendo co-factor de numerosas reacções químicas (Catarino et al., 2008), assim como, é essencial para 

o organismo humano visto que faz parte da estrutura de muitas enzimas envolvidas em reacções de 

oxidação-redução (Olalla et al., 2004). Contudo, quando se encontra em concentrações elevadas nos 

alimentos pode ser potencialmente tóxico para o Homem (Galani-Nikolakaki et al., 2002). Por esta 

razão, a sua pesquisa nos alimentos e, em especial nas uvas e vinhos, é de elevada importância. De 

acordo com a OIV (2005a), o limite máximo admissível para vinhos é de 1 mg/L. 

A absorção intestinal de Cu pelo Homem varia entre 20 a 40% do total de Cu ingerido (Hurrell 

et al., 2001). Contudo, a ingestão de zinco, por exemplo, pode afectar a retenção de Cu pelo 

organismo devido ao efeito de competitividade existente entre estes dois elementos (Hurrell et al., 

2001). Assim como o excesso de Fe inorgânico pode conduzir ao surgimento de sintomas relacionados 

com a deficiência de Cu (Hurrell et al., 2001). 

Desde o final do século XVIII, o Cu tem sido utilizado para protecção das vinhas contra as 

doenças causadas por fungos. Contudo, a utilização de elevadas quantidades de Cu nas vinhas suscita 

preocupações em relação ao risco da sua acumulação nos solos por causa dos efeitos negativos que 

podem advir para a saúde humana, para o ambiente (García-Esparza et al., 2006; Wightwick et al., 

2008), para a sustentabilidade da terra ao longo do tempo (Wightwick et al., 2008), assim como, a 

possibilidade de conduzir à fitotoxicidade (Fleming e Trevors, 1989), e deste modo prejudicar a 

produção do vinho, e consequentemente a sua qualidade organoléptica (Gennaro et al., 1986). 

Segundo Wightwick et al. (2008), a fitotoxicidade causada pela acumulação de Cu poderá verificar-se 

apenas em vinhas novas devido ao facto das raízes das plantas encontrarem-se principalmente na 

camada superficial do solo.  

A presença de Cu nos vinhos deve-se principalmente à natureza do solo e à constituição das 

uvas (presença endógena) (Olalla et al., 2004; Catarino et al., 2005; Correia et al., 2006) e à realização 
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de tratamentos cúpricos anticriptogâmicos (presença exógena) (Olalla et al., 2004; Catarino et al., 

2005; Correia et al., 2006; García-Esparza et al., 2006; Wightwick et al., 2008). Estes tratamentos são 

por vezes realizados próximos à data de vindima o que leva à sua acumulação nas uvas (Correia et al., 

2006) e consequentemente, à sua possível transferência para os mostos e vinhos. A distribuição de Cu 

nos bagos de uva foi estudada por Angelova et al. (1999), tendo-se verificado que as grainhas 

apresentavam o teor mais elevado de Cu (7,6 mg/Kg) (peso seco), seguindo-se a película (3,6 mg/Kg) 

(peso seco) e a polpa (0,3 mg/Kg) (peso seco). Os mesmos autores estudaram também a distribuição 

deste metal nas uvas produzidas em zona com poluição industrial, verificando alteração significativa 

somente no teor de Cu presente nas grainhas (11,3 mg/Kg). 

De acordo com a literatura, o teor de Cu encontrado nas uvas é inferior a 6 mg/Kg (peso seco) 

(Al Nasir et al., 2001; TokalioĞlu et al., 2004). O contacto dos vinhos com materiais de cobre, latão 

ou bronze durante a sua conservação pode conduzir, também, ao aumento do seu teor em Cu 

(Ribéreau-Gayon et al., 1982), assim como a adição de aguardente na produção de vinhos licorosos 

(Almeida et al., 1994). 

O teor de Cu no vinho (na ordem dos 0,01 a 0,2 mg/L) (Martin de la Hinojosa et al., 1994; 

Galani-Nikolakaki et al., 2002; Taylor et al., 2003; Lara et al., 2005; Catarino et al., 2006) é 

geralmente mais baixo do que aquele que se encontra nas uvas e mostos (podem apresentar teores na 

ordem dos 0,3 a 20 mg/L) (Martin de la Hinojosa et al., 1994; Pimentel., 2004; Catarino et al., 2006) 

devido à sua eliminação natural no decorrer da fermentação do mosto (García-Esparza et al., 2006; 

Catarino et al., 2008), sob a forma de sulfuretos insolúveis, juntamente com as leveduras (Ribéreau-

Gayon et al., 1982; Catarino, 2006). No entanto, o excesso de Cu nos vinhos pode originar fenómenos 

de instabilidade físico-química (casse cúprica), bem como, pode ser um factor de inibição da 

fermentação maloláctica (Catarino, 2006) e da fermentação alcoólica (Catarino et al., 2007). Deste 

modo, a presença de teores elevados de Cu nos vinhos, afecta de forma negativa a qualidade do vinho, 

em especial as suas características organolépticas.  

 

1.2.7. Arsénio 

 

O As é um não-metal, não essencial à saúde humana. A sua presença nos mostos e vinhos é 

considerada vestigial. As análises efectuadas em sete mostos por Catarino et al. (2006), permitiu 

quantificar apenas As numa única amostra, a qual apresentava um teor de As inferior a 8 µg/L. O teor 

de As presente nos vinhos está dependente de vários factores tais como: condições climatéricas, 

composição do solo, processo enológico, condições de armazenamento do vinho (Bruno et al., 1994; 

Tašev et al., 2005), utilização de herbicidas e fungicidas na vinha (Bruno et al., 1994; Jaganathan, 

2001; Catarino, 2006) e água de irrigação das vinhas (Jaganathan, 2001), sendo esta considerada a 

principal fonte de As (Uneyama et al., 2007). Os produtos fitossanitários com sais arseniosos 



Introdução 

8 
 

utilizados por vezes no tratamento das vinhas constituem também uma fonte de contaminação 

(Ribéreau-Gayon et al., 1998a). 

No âmbito da OIV o limite máximo admissível de As no vinho é de 0,2 mg/L (OIV, 2005a, 

2008a). Quando o seu teor é superior a 1 mg/L poderá ter consequências nefastas para a saúde humana. 

Contudo, diversos artigos publicados referem que o teor de As no vinho é normalmente inferior a 0,02 

mg/L (Martin de la Hinojosa et al., 1994; Sudraud et al., 1994; Barbaste et al., 2003; Taylor et al., 

2003). 

O grau de toxicidade deste não-metal depende da forma físico-química em que se encontra no 

vinho, sendo o As (III) a forma química mais tóxica, seguindo-se As (V), mono-metil arseniato, e por 

último, o di-metil-arseniato (Jaganathan, 2001). 

 

1.2.8. Cádmio 

 

Trata-se de um metal não essencial ao Homem, alvo de especial atenção devido aos problemas 

toxicológicos relacionados com a sua presença mesmo em baixas concentrações (Catarino, 2000; 

Galani-Nikolakaki et al., 2002; Canuto et al., 2004). Este elemento mineral é extremamente tóxico, 

bioacumulativo e cancerígeno. 

Igualmente ao que acontece com o Pb, a presença do Cd nos vinhos está fortemente associada 

à poluição industrial (Ribeiro de Lima et al., 2004; Catarino, 2006). A sua presença exógena está 

relacionada com a poluição atmosférica, a produtos fitossanitários, a utilização de bentonites, ao 

contacto com materiais de Zn ricos em Cd, e a aços inoxidáveis (Curvelo-Garcia, 1988; Sudraud et al., 

1994; Catarino, 2000; Kristl et al., 2002). Quanto à sua presença endógena, esta resulta da absorção 

radicular. Contudo, apesar da relativa mobilidade deste elemento no solo (disponibilidade muito 

menos afectada pelos colóides orgânicos e minerais, comparativamente ao que acontece com o Pb), os 

valores elevados de pH e a presença de cálcio e Zn, por exemplo, conduzem a uma diminuição da 

absorção deste metal (Catarino, 2000). De acordo com Kristl et al. (2002), os bagos de uvas 

apresentam teores Cd relativamente pequenos, da ordem de 0,2 a 0,4 µg/Kg (peso húmido). No entanto, 

no decorrer da fermentação alcoólica ocorre uma acentuada eliminação de Cd (Teissedre et al., 1996; 

Catarino, 2000; Catarino, 2006), devido essencialmente à sua precipitação sob a forma de sulfuretos 

(Curvelo-Garcia, 1988).  

 

Actualmente, o limite máximo admissível para o Cd pela OIV é de 10 µg/L (OIV 2005a; 

2008a). Contudo, os teores de Cd encontrados nos vinhos são na maioria das vezes inferiores a 5µg/L 

(Martin de la Hinojosa et al., 1994; Sudraud et al., 1994; Teissèdre et al., 1996; Catarino, 2000; 

Galani-Nikolakaki et al., 2002; Kristl et al., 2002; Barbaste et al., 2003; Taylor et al., 2003; Catarino 

et al., 2006), o que demonstra uma melhoria das práticas vitivinícolas. Por outro lado, permite concluir 
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também que o actual teor máximo de Cd admissível é notoriamente exagerado face às possibilidades 

tecnológicas.  

 

1.2.9. Chumbo 

 

Tal como o Cd, o Pb é um metal não essencial à saúde humana, mas de elevada toxicidade 

devido a sua propriedade bioacumulativa.  

São referidos na literatura teores de Pb nos bagos de uvas na ordem de 1 a 25 µg /kg (peso 

húmido) (Kristl et al., 2002; Correia et al., 2006). De acordo com Teissedre et al. (1994), o Pb 

presente nas uvas encontra-se distribuído pelas grainhas, película e polpa em diferentes concentrações. 

Estes autores observaram teores (em peso húmido) de 352 µg /kg nas grainhas, 90 µg/kg nas películas 

e de 3 µg/kg na polpa. A distribuição de Pb nos bagos de uva foi também estudada por Angelova et al. 

(1999), tendo-se verificado que as grainhas apresentavam 2000 µg/kg e a película 400 µg/Kg (peso 

seco). Os mesmos autores verificaram que uvas produzidas em região com poluição industrial 

possuíam um maior do teor de Pb (grainhas – 2300 µg/L, película – 1800 µg/L e polpa – 300 µg/L).  

O doseamento de Pb em sete amostras de mosto permitiu verificar teores inferiores a 16 µg/L 

(Catarino et al., 2006). 

A OIV tem vindo de forma gradual a reduzir o limite máximo do teor de Pb em vinhos em 

consequência da eliminação e controlo de fontes de contaminação. Actualmente, o teor máximo 

admissível de Pb é de 150 µg/L (OIV, 2008a), embora possa ainda ser reduzido visto que os teores de 

Pb encontrados nos vinhos é normalmente inferior a 100 µg/L.  

Os estudos realizados sobre a composição isotópica de Pb no vinho demonstram que a 

poluição atmosférica foi durante algumas décadas uma das principais fontes de contaminação 

(Augagneur, 1996; Quétel et al., 1997; Rosman et al., 1998; Médina et al., 2000; Barbaste, 2001). 

Juntamente com a poluição atmosférica, a utilização de produtos fitossanitários (contribuição 

vestigial), e utilização de auxiliares tecnológicos (por exemplo, bentonites) constituem um factor de 

enriquecimento de Pb nos vinhos (Catarino, 2000; Catarino et al., 2004; Catarino, 2006). No entanto, 

actualmente, constata-se que as contaminações em Pb dos vinhos são essencialmente de natureza 

tecnológica (materiais em contacto com as uvas, mosto e vinho, utilização de bentonites e ausência de 

boas práticas de higiene).  

O Pb é um constituinte natural do solo possuindo reduzida mobilidade, afectada pela matéria 

orgânica e alguns minerais de argila (Catarino, 2000).  
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1.3. Utilização de águas residuais tratadas na agricultura 

 

A crescente escassez de água, principalmente em países áridos e semi-áridos, obriga a que as 

fontes hídricas sejam utilizadas de forma eficiente e economicamente sustentável, assim como é 

fundamental encontrar outras fontes “não convencionais” deste recurso. Por conseguinte, as águas 

residuais têm sido consideradas em diversos países como uma fonte alternativa de água, e que devido 

à sua menor qualidade poderá ser utilizada para fins agrícolas (Mohammad e Mazahreh, 2003; Enezi 

et al., 2005; Mapanda et al., 2005; Martijn e Redwood, 2005; Aiello et al., 2007; Kalavrouziotis et al., 

2008; Kiziloglu et al., 2008), preservando a água de melhor qualidade para fins domésticos e 

industriais. A grande questão é saber se o uso para irrigação de águas residuais, tratadas ou não, 

poderá melhorar a fertilidade do solo sem com isso afectar a qualidade dos solos, das plantas e 

principalmente não colocar em risco a saúde humana. 

 Apesar das incertezas e preocupações sobre o impacto da reutilização destas águas no 

ecossistema, tem-se verificado um aumento na sua utilização (Kiziloglu et al., 2008). Este facto tem 

sido visto como sendo algo positivo devido aos enormes volumes de água que podem ser reciclados, 

da redução da quantidade de água extraída do ambiente (mais de 50% do total de água extraída 

destina-se a agricultura) (Aiello et al., 2007), da redução da poluição ambiental e em geral do 

ecossistema uma vez que impede a deposição directa dos efluentes no solo e/ou nos lençóis freáticos 

(Ayers e Westcot, 1994; Mohammad e Mazahreh, 2003; Toze, 2006; Kang et al., 2007; Kiziloglu et 

al., 2008). Aliado a estes benefícios, verifica-se também que as águas residuais tratadas constituem 

uma importante fonte de matéria orgânica e nutrientes (por exemplo, carbono orgânico, N, Mg, P, S, K 

e Ca) (Düring e Gäth, 2002; Mohammad e Mazahreh, 2003; Enezi et al., 2005; Rattan et al., 2005; 

Toze, 2006; Kiziloglu et al., 2007) para as plantas inseridas principalmente em solos com baixa 

fertilidade permitindo deste modo o aumento da fertilidade e produtividade desses solos (Jimenez-

Cisneros, 1995; Düring e Gäth, 2002), que para além dos benefícios económicos que proporciona 

devido à redução da quantidade de fertilizantes que é necessário adicionar ao solo (Jimenez-Cisneros, 

1995), irá de igual modo minimizar a degradação dos solos (Kiziloglu et al., 2008). De acordo com 

Toze (2006), constata-se que há um aumento da actividade metabólica dos microrganismos existentes 

nos solos que foram irrigados com efluentes (Toze, 2006).  

 Apesar de todos os benefícios, a reutilização das águas residuais requer alguns cuidados de 

modo a controlar os riscos para a saúde e para o ambiente que podem advir destas águas se aplicadas 

de maneira descontrolada e sem um tratamento adequado. Os principais riscos estão relacionados com 

a presença de patogénicos (bactérias, vírus, protozoários, entre outros), acumulação excessiva de 

matéria orgânica, nutrientes e de metais pesados (por exemplo, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd e Pb) (Martijn 

e Redwood, 2005; Toze, 2006; Kiziloglu et al., 2008; Kalavrouziotis et al., 2008). A acumulação da 

matéria orgânica pode levar a uma diminuição do pH do solo, e dependendo do tipo de solo pode 

conduzir à solubilidade dos catiões de troca (por exemplo, Ca e Mg) (Kiziloglu et al., 2008) e a uma 
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maior solubilidade e disponibilidade dos nutrientes existentes no solo, tais como o P e alguns 

micronutrientes (Mn, Fe, Cu e Zn) (Düring e Gäth, 2002; Mohammad e Mazahreh, 2003; Kiziloglu et 

al., 2008). Esta redução do pH do solo pode também levar a perdas importantes de nutrientes 

(Kiziloglu et al., 2008). Contudo, alguns autores (Mohammad e Mazahreh, 2003) afirmam que uma 

utilização prolongada de água residual pode levar a um aumento do pH devido as propriedades 

químicas e as elevadas quantidades de certos catiões tais como Na, Ca e Mg presentes na água. Em 

relação aos nutrientes, a sua concentração elevada no solo pode potenciar problemas relacionados com 

produtividade da cultura, o crescimento vegetativo excessivo, actividade microbiana intensa, a redução 

da qualidade da colheita, assim como dos solos (Toze, 2006; Kiziloglu et al., 2008). Por esta razão, a 

utilização de águas residuais para fins agrícolas deve ter em conta as exigências nutricionais da cultura, 

a concentração desses nutrientes no solo, entre outros parâmetros relacionados com a fertilidade dos 

solos (Mohammad e Mazahreh, 2003; Kang et al., 2007; Kiziloglu et al., 2008) de modo a minimizar 

ou impedir que a fertilidade e a produtividade do solo sejam afectadas. Quanto aos metais pesados, a 

sua acumulação nos solos poderá constituir um risco para a saúde devido à sua possível transferência 

para o Homem através dos produtos agrícolas ou através dos animais. Porém, Kalavrouziotis et al 

(2008) defendem que as águas residuais municipais possivelmente poderão ser utilizadas para 

irrigação de culturas com reduzidas consequências ambientais se não contiverem teores elevados de 

metais pesados. Deste modo, alguns autores sustentam que o risco associado aos metais pesados está 

relacionado com a sua possível acumulação no solo e nas plantas resultante da irrigação contínua e 

prolongada com esta fonte alternativa de água (Düring e Gäth, 2002; Mohammad e Mazahreh, 2003; 

Mapanda et al., 2005; Rattan et al., 2005), o que poderá conduzir efeitos indesejáveis (por exemplo, 

contaminação dos solos) no ambiente e riscos para a saúde. Este uso prolongado de águas residuais no 

solo conduz a um aumento significativo da concentração de Cu, Zn, Cd e Pb (Düring e Gäth, 2002; 

Mapanda et al., 2005), assim como um aumento considerável no teor de Cr (Mapanda et al., 2005). 

Estudos realizados por Enezi et al. (2005), demonstram que existe uma relação entre a 

concentração de metais pesados existentes nas águas residuais com os teores destes metais 

encontrados nos produtos agrícolas. Relação esta que é reflectida pelo teor de metais pesados 

absorvidos pelas plantas. De acordo com os mesmos autores, Cd é o principal metal a ter em conta 

visto que este se pode acumular nas plantas em níveis tóxicos para o Homem e para os animais, mas 

abaixo do nível de toxicidade para as plantas, ao contrário do que acontece com o Pb, Zn, Cu, Ni, e Co. 

Por sua vez, Düring e Gäth (2002) têm a mesma opinião em relação à importância deste metal devido 

à sua elevada mobilidade o que proporciona o seu enriquecimento nas plantas. Os mesmos autores 

verificaram que a acumulação ou redução dos teores de certos metais pesados varia de acordo com as 

características da planta. Para além disso, as alterações do teor destes metais é diferente para as 

diferentes partes da planta (raízes e folhas). Tendo em conta os resultados obtidos neste estudo, os 

autores concluíram que devido às elevadas concentrações de metais pesados existentes nos vegetais, 

não é conveniente o uso desta fonte hídrica para rega de hortícolas, a não ser que seja sujeita a um 
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tratamento mais intenso. Opinião contrária têm Kiziloglu et al (2008), pois estes defendem que apesar 

das alterações físicas e químicas verificadas no horizonte superficial do solo (tais como, aumento da 

salinidade, de matéria orgânica, do teor de macro e micronutrientes e diminuição do pH), assim como, 

o aumento do teor de N, Na, Mg, P, K, Ca, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb e Cd nos hortícolas resultantes do 

uso de água residual tratada, esta pode ser usada para irrigação de vegetais. Porém, os respectivos 

autores defendem que é fundamental realizar uma monitorização contínua da qualidade destas águas 

de modo a evitar contaminações.  

 No entanto, estas possíveis contaminações dos produtos agrícolas e do solo podem ser 

minimizadas tendo em conta aspectos como o nível de tratamento da água, o teor de nutrientes 

existentes no solo, o tipo de cultura (sensibilidade), os métodos de irrigação e as práticas de cultivo e 

colheita (Mohammad e Mazahreh, 2003; Aiello et al., 2007).1 

  

1.4. Determinação analítica de metais pesados no vinho por Espectrofotometria de 

Absorção Atómica 

 

A espectrofotometria de absorção atómica é uma técnica praticamente livre de interferências 

causadas pelos compostos orgânicos presentes na matriz da amostra em resultado das elevadas 

temperaturas envolvidas na etapa de atomização da amostra. Aliado a este aspecto, a elevada 

sensibilidade, facilidade e rapidez de análise fazem desta técnica a mais indicada para o doseamento 

de metais em mostos e vinhos.  

A espectrofotometria de absorção atómica é uma técnica analítica que consiste na medição da 

energia radiante, nas zonas do visível e ultravioleta, que é absorvida por átomos neutros no estado 

gasoso (Gonçalves, 1996). Quando uma radiação, com um comprimento de onda específico para um 

dado elemento, incide sobre átomos desse mesmo elemento que se encontram no estado fundamental 

(configuração electrónica estável e de baixo nível energético), estes absorvem a radiação e passam 

para um estado excitado (nível energético superior). Como este estado é instável, o átomo retornará 

imediatamente e de forma espontânea ao estado fundamental emitindo a energia inicialmente 

absorvida. Em consequência da estrutura electrónica ser específica para cada elemento, o comprimento 

da radiação emitida também será específica para cada elemento. Assim sendo, o comprimento de onda 

da energia absorvida é relacionado de forma directa com a transição electrónica ocorrida (Beaty e 

Kerber, 1993). É esta propriedade de um átomo em absorver uma radiação com um comprimento de 

onda específico, que possibilita realizar uma análise quantitativa para um determinado elemento em 

absorção atómica, visto que há uma relação directa entre a quantidade de energia absorvida e a 

quantidade do respectivo elemento presente na amostra (Beaty e Kerber, 1993). 

                                                
1
 Alguns estudos foram já realizados sobre esta temática em vinhas, mas infelizmente não foi possível aceder aos 

respectivos artigos 
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Na absorção atómica, o espectro de absorção consiste numa série de riscas muito estreitas e 

bem definidas, uma vez que não há a considerar os vários níveis de energia vibracionais nem 

rotacionais (Gonçalves, 1996). No entanto, para que se consiga obter estas riscas é necessária uma 

fonte de energia suficientemente intensa e estável (lâmpada de cátodo oco), para que emita uma risca 

do comprimento de onda de absorção do elemento com uma largura menor à da risca de absorção. 

Portanto, somente nestas condições é que a lei de Lambert-Beer traduz uma relação linear entre a 

absorvância e a concentração de átomos presentes na solução (Gonçalves, 1996). Como as riscas em 

absorção atómica são muito estreitas e as transições são únicas para cada elemento, a absorção atómica 

é altamente específica (Gonçalves 1996). 

 

Dentro da espectrofotometria de absorção atómica existem algumas variantes, embora o 

princípio da técnica seja o mesmo. Destacam-se a absorção atómica com chama (Flame Atomic 

Absorption Spectrometry, FAAS), a absorção atómica com atomização electrotérmica (Electrothermal 

Atomic Absorption Spectrometry, ETAAS) e, mais recentemente, a absorção atómica de fonte contínua 

e alta resolução (High Resolution Continuum Source Atomic Absorption Spectrometry, HR-CS AAS). 

 

1.4.1. Espectrofotometria de Absorção Atómica com Chama (FAAS) 

 

Na FAAS, a amostra é aspirada por um nebulizador até a câmara de mistura, onde irá ser 

misturada com o combustível (por exemplo, o acetileno) e o comburente (ar), sendo então convertida 

em pequenas gotículas que irão constituir o aerossol. De seguida, o aerossol é transportado até ao 

queimador (a chama) onde ocorre a sua dissolução, vaporização, e finalmente, a atomização da 

amostra (Beaty e Kerber, 1993; Schlemmer e Radziuk, 1999). Esta chama pode alcançar uma 

temperatura máxima de 2300º C, o que permite a atomização da maioria dos elementos (Schlemmer e 

Radziuk, 1999). 

Esta técnica analítica é de fácil aplicação experimental, tem baixos custos e apresenta boa 

estabilidade (Gonçalves, 1996; Schlemmer e Radziuk, 1999). Outra vantagem desta técnica é o vasto 

conhecimento das interferências que podem surgir durante a análise (Schlemmer e Radziuk, 1999). No 

entanto, a FAAS só pode ser aplicada a soluções, o que constitui uma desvantagem em relação à 

ETAAS, é necessário um maior volume de amostra para conseguir obter um sinal estável, assim como, 

é necessário que a velocidade de aspiração da amostra seja uniforme. O curto tempo de permanência 

da amostra na chama, bem como, a interferência que resultam das propriedades físicas da matriz 

(interferências de matriz) constituem outras desvantagens deste método de análise (Beaty e Kerber, 

1993; Gonçalves, 1996). No entanto, a eficiência e a uniformidade de introdução da amostra e os 

limites de detecção (na ordem de alguns µg/L a aproximadamente 100 µg/L, de acordo com os 

fabricantes) são, provavelmente, as principais limitações desta técnica e as razões para o sucesso da 

ETAAS (Schlemmer e Radziuk, 1999).  
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Os métodos de referência para o doseamento de Na, Mg, K, Ca, Fe, Cu, Zn (Regulamento 

CEE Nº2676/90; OIV, 2008b) e As em vinhos (OIV, 2008b) assentam nesta técnica analítica. 

 

1.4.2. Espectrofotometria de Absorção Atómica com Atomização Electrotérmica (ETAAS) 

 

Na ETAAS um pequeno volume de amostra é introduzido no tubo de grafite que se encontra 

localizado entre dois eléctrodos. A corrente eléctrica produzida por estes eléctrodos propaga-se através 

do tubo de grafite, o que leva a um aquecimento gradual do tubo de modo a remover o solvente e a 

matriz da amostra, e por último conduzir a atomização da amostra (Beaty e Kerber, 1993; Gonçalves, 

1996; Schlemmer e Radziuk, 1999). Assim sendo, o programa de forno é composto fundamentalmente 

por cinco etapas: a pré-secagem, a secagem, a pirólise, a atomização e, por último, a fase de limpeza 

do forno. 

A pré-secagem tem por objectivo proceder à evaporação do solvente presente na amostra. 

Nesta fase verifica-se um aumento progressivo da temperatura, e posteriormente uma estabilização da 

temperatura de modo a que ocorra a completa evaporação do solvente (fase de secagem). Após estas 

duas etapas, sucede a fase da pirólise que se destina a eliminar os componentes orgânicos e 

inorgânicos que possam existir na amostra, de modo a diminuir a possibilidade de ocorrência de 

interferências químicas e reduzir a intensidade do sinal (Perkin Elmer, 1995). Durante a pirólise, a 

temperatura poderá atingir valores muito elevados, em função do analito a determinar e do tipo de 

matriz. A quarta etapa do programa de forno corresponde à atomização, e tem por objectivo formar 

átomos do elemento que se pretende analisar para que se dê a absorção da radiação, e deste modo, 

quantificar o teor do elemento em questão na amostra. É fundamental que a temperatura de atomização 

seja adequada para o respectivo elemento, de modo a que garanta a completa volatilização do 

elemento e possibilite que o seu tempo de residência no tubo de grafite seja o maior possível, e assim 

se consiga obter uma boa sensibilidade, bem como um maior tempo de vida do tubo de grafite. Após a 

atomização, a câmara de grafite é sujeita a temperaturas extremamente elevadas para remover 

qualquer resíduo de amostra existente no forno (fase de limpeza) (Beaty e Kerber, 1993; Perkin Elmer, 

1995). 

No âmbito da OIV (2008b) e da União Europeia (CEE, 1990), os métodos de referência para o 

doseamento de Cd e Pb em vinhos recorrem à ETAAS. 

 

Limitações e vantagens da ETAAS 

 

A ETAAS é uma técnica muito apropriada para a análise de elementos vestigiais devido à sua 

elevada sensibilidade (Beaty e Kerber, 1993; Gonçalves, 1996). As potencialidades mais relevantes 

desta técnica, e que lhe conferem vantagens comparativamente a outras técnicas de absorção atómica 

são os limites de detecção muito baixos (na ordem dos ng/L para a maioria dos elementos), a elevada 
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sensibilidade, a reduzida quantidade (µL) de amostra necessária para fazer a análise, a introdução de 

volumes fixos de amostra na câmara de grafite faz com que as propriedades físicas da amostra não 

interfiram na análise, é praticamente livre de interferências causadas por componentes orgânicas 

devido às elevadas temperaturas utilizadas na fase da atomização e apresenta uma grande 

aplicabilidade, ou seja, permite determinar a maioria dos elementos quantificados por absorção 

atómica numa grande variedade de matrizes (Beaty e Kerber, 1993; Gonçalves, 1996; Aceto et al., 

2002). Contudo, a técnica de ETAAS não é perfeita e como tal, tem alguns aspectos negativos 

relacionados com a dificuldade de aplicação experimental em consequência dos elevados custos dos 

equipamentos, assim como, pelo facto de apenas possibilitar a determinação monoelementar devido à 

necessidade de utilização de uma luz específica para o elemento. 

  

1.4.3. Interferências na FAAS e ETAAS 

 

Como a espectrofotometria de absorção atómica é um método relativo, ou seja, fornece 

valores de absorvância relativos a um conjunto de padrões de composição conhecida, qualquer 

comportamento da amostra que seja diferente dos padrões pode conduzir ao aparecimento de 

interferências na análise e como consequência, a redução da exactidão dos resultados. Porém, a 

absorção atómica é considerada como sendo uma técnica analítica com poucas interferências que se 

podem classificar em duas categorias: espectrais e não espectrais (Beaty e Kerber, 1993; Gonçalves, 

1996). 

As interferências espectrais estão relacionadas com a absorção da radiação por parte de outras 

espécies químicas para além do elemento em estudo. A interferência espectral mais comum em 

absorção atómica é a que se designa por interferência de fundo, que resulta das interacções de outros 

compostos com bandas de absorção contendo o comprimento de onda do elemento em análise. Assim 

sendo, para correcção do ruído de fundo recorre-se à utilização de um corrector de deutério ou à 

aplicação de um campo magnético (efeito de Zeeman). O Efeito de Zeeman, utilizado na ETAAS, 

separa a absorção atómica da não-atómica, na medida em que este campo magnético afecta somente as 

espécies atómicas (Perkin Elmer, 1995). 

 As interferências não espectrais são aquelas que afectam a formação do analito devido a 

existência de diversos componentes na matriz da amostra que inibem a sua formação (Beaty e Kerber, 

1993; Perkin Elmer, 1995). Por sua vez, estas interferências podem ser divididas em: interferências de 

matriz, interferências químicas e interferências de ionização. 

 As interferências de matriz estão relacionadas com as propriedades físicas da amostra que 

afectam o valor da absorvância. Assim sendo, quanto maiores forem as diferenças de matriz entre a 

amostra e as soluções padrões, maior será a probabilidade de existir interferências de matriz. Na 

FAAS, este tipo de interferência afecta a velocidade do caudal de aspiração e a evaporação do solvente 

na chama. Deste modo, a nebulização da amostra constitui uma etapa que está sujeita à ocorrência 
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deste tipo de interferência, na medida em que, se a viscosidade ou a tensão superficial da amostra for 

superior à das soluções padrão, a quantidade de amostra e do padrão que serão nebulizados será 

diferente, e consequentemente o valor da absorvância também. Na ETAAS, a pré-atomização é a 

interferência mais grave que é observada e consiste na perda do analito durante a fase de secagem ou 

da pirólise (Schlemmer e Radziuk, 1999). A intensidade deste tipo de interferência depende da 

temperatura e da atmosfera química em que ocorre a pirólise, assim como do tipo de matriz. Porém, a 

pré-atomização pode ser minimizada ou evitada por completo se não for utilizada uma temperatura 

muito elevada durante a fase de pirólise (Schlemmer e Radziuk, 1999). 

 A ocorrência de reacções entre o elemento em estudo com outras espécies presentes em 

solução ou na chama, conduz à formação de um dado composto que impede a atomização por 

completo do elemento em estudo. Este tipo de interferências designa-se por interferências químicas. 

Na FAAS, este tipo de interferência ocorre na fase da atomização devido principalmente à formação 

de óxidos e hidróxidos, e pode ser eliminada através da adição de um outro elemento que forme um 

composto estável com o interferente ou através do aumento da temperatura da chama (substituição da 

chama ar-acetileno por outra com maior temperatura, por exemplo). Na ETAAS, as interferências 

químicas têm pouco significado devido ao facto de todo o processo ocorrer em atmosfera inerte. 

Contudo, a interacção entre a superfície do tubo de grafite com alguns elementos conduz à formação 

de carbonetos, o que faz com que esta técnica analítica possa ser susceptível a este tipo de 

interferência (Beaty e Kerber, 1993). 

 As interferências de ionização derivam da aplicação de uma temperatura superior a aquela que 

é necessária para ocorrer a atomização do elemento em estudo. Como consequência, verifica-se 

formação de iões. Na FAAS, as interferências de ionização podem ser eliminadas por adição de um 

elemento que seja mais ionizável que o analito em estudo, o que proporciona um aumento de electrões 

livres na chama e reduz a ionização do analito (Beaty e Kerber, 1993).  

 Na ETAAS são adicionados modificadores de matriz às soluções padrão e às amostras de 

modo a que os modificadores reajam com o analito e o estabilizem. Isto vai permitir reduzir as 

interferências não espectrais durante a análise, assim como, vai possibilitar o uso de temperaturas mais 

elevadas durante a pirólise ou aumentar a volatilidade da matriz para um processo de pirólise mais 

eficiente (Beaty e Kerber, 1993; Perkin Elmer, 1995). 
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1.5. Objectivos do trabalho 

 

Com o presente trabalho pretende-se monitorizar a presença de elementos contaminantes (Al, 

Cr, Fe, Ni, Cu, As, Cd e Pb), alguns deles metais pesados, em amostras de mosto de uvas originárias 

de vinhas sujeitas a rega com águas residuais tratadas. Para tal serão aplicados métodos previamente 

desenvolvidos e validados, por ETAAS (Al, Cr, Ni, Cu, As, Cd e Pb) e por FAAS (Fe). 

De modo complementar, pretende-se desenvolver e validar um método de análise para 

determinação de Co em mostos e vinhos por ETAAS com elevada sensibilidade, especificidade, 

exactidão, precisão e aplicabilidade.  
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. Amostras de mosto 

 

No presente trabalho, foram utilizadas amostras de uvas de três castas (Aragonez, Syrah e 

Trincadeira) provenientes de uma vinha implantada em Reguengos de Monsaraz, colhidas na vindima 

de 2006 e conservadas por congelação.  

As uvas provêm de uma vinha regada, gota a gota, com águas residuais após pré-tratamento 

numa estação municipal de tratamento de água residual (ETAR). As análises químicas realizadas à 

água encontram-se no Quadro A.1 do Anexo 1. Os valores obtidos na análise serão posteriormente 

discutidos tendo em conta as normas e/ou legislação aplicáveis à classificação de águas de rega 

[Directriz da FAO (Ayers & Westcot, 1994) e o Decreto-Lei n.º 236/98, Anexo XVI (DR., 1998)]. 

 

Na Figura 1, é apresentado de forma esquemática o processo de obtenção dos mostos para a 

análise espectrométrica. Foram ensaiadas duas modalidades de tratamento: parte dos cachos foram 

sujeitos a uma lavagem com água ultrapura, sendo a restante parte não sujeita a qualquer lavagem. Os 

mostos foram obtidos por esmagamento manual dos bagos de uva em sacos de plástico, sendo os 

mostos obtidos a partir dos cachos sujeitos a lavagem designados por AL1 e AL2 (uvas da casta 

Aragonez), SL1 e SL2 (uvas da casta Syrah) e, TL1 e TL2 (uvas da casta Trincadeira), e os 

respectivos duplicados designados por AL1dup, AL2dup, SL1dup, SL2dup, TL1 dup e TL2 dup, 

respectivamente. Por seu lado, os mostos obtidos a partir dos cachos de uvas que não tinham sido 

sujeitas a lavagem foram designados por A1, A2, S1, S2, T1 e T2, e os respectivos duplicados por 

A1dup, A2dup, S1dup, S2dup, T1dup e T2dup.  

Como os mostos possuem na sua composição grande quantidade de matéria orgânica, é 

necessário promover a destruição dessa matéria orgânica de modo a evitar ou minimizar as 

interferências durante a análise espectrométrica, das espécies químicas nela existente. Recorreu-se à 

digestão por via húmida para esse efeito. 

Após a obtenção do mosto, o mesmo foi adicionado de HNO3, e posteriormente as 24 amostras 

foram colocadas em banho-maria (95ºC), para que se desse a mineralização da matéria orgânica. No 

decorrer do processo de mineralização foram acidentalmente inutilizadas três amostras (A1, AL1, SL2 

dup), restando assim 21 amostras no final do respectivo processo. 
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Figura 1 – Representação esquemática do processo de obtenção de mosto para análise espectrométrica.  
 

 

 

 

 

 

AL1; AL1dup; AL2; AL2dup; SL1; SL1dup; 
SL2; SL2dup; TL1; TL1dup; TL2; TL2dup     

(100 mL de mosto + 5 mL de HNO3) 

Uvas: Aragonez (A); Syrah (S); Trincadeira (T)) 

Descongelação  

Remoção dos bagos dos cachos  

Cachos não lavados  Lavagem por imersão dos cachos (água ultrapura) 

Lavagem de cada cacho com esguicho (água 
ultrapura) 

Pesagem em sacos (0,750 Kg) 
(em duplicado) 

Obtenção de mosto por 
esmagamento dos bagos 

Filtração do mosto (com algodão) 

A1; A1dup; A2; A2dup; S1; 
S1dup; S2; S2dup; T1; T1dup; T2; 
T2dup (100 mL de mosto + 5 mL 

de HNO3) 

Remoção dos bagos dos cachos  

Pesagem em sacos (0,750 Kg) (em duplicado) 

Obtenção dos mostos por esmagamento dos bagos 

Filtração do mosto (com algodão) 

Digestão por via húmida 

Filtração das amostras (com algodão) 
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2.1.1. Equipamento e material 

- Material corrente de laboratório em polipropileno (PP) e polietileno de baixa densidade 

(LPDE) descontaminado. Para eliminar possíveis contaminações, todo o material de vidro e 

plástico (balões Erlenmeyer, pipetas volumétricas e pontas de micropipetas) utilizado foi 

sujeito a lavagem usual e seguidamente imerso durante 24 horas numa solução de HNO3 a 20% 

(V/V). Antes da sua utilização foi passado por água ultrapura corrente e seco em estufa. 

- Balança analítica (Sartorius BP 2100 S) 

- Banho-maria (Gallenkamp) 

- Purificador de água Seralpur Pro 90CN (Seral, Ransbach-Baumbach, Germany) 

 

2.1.2. Reagentes 

- Ácido nítrico (65% RG; Reag. ISO) (Riedel) 

 

2.2. Doseamento de ferro em mostos por FAAS 

 

2.2.1. Equipamento e material 

- Espectrofotómetro de Absorção Atómica com Chama (FAAS) AAnalyser 100 Perkin Elmer, 

equipado com queimador de ar-acetileno e lâmpada de deutério para correcção de ruído de 

fundo. 

- Lâmpada de cátodo oco de ferro (Perkin Elmer) 

- Purificador de água Seralpur Pro 90CN (Seral, Ransbach-Baumbach) 

- Material corrente de laboratório 

 

2.2.2. Reagentes e consumíveis 

- Solução padrão de Fe (1000 mg/L): [Fe2O3] (5% HNO3) (Merck) 
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2.2.3. Condições operatórias 

 

 Quadro 1 – Condições operatórias para o doseamento de Fe em mostos por FAAS 

Comprimento de onda (λ) 248,3 nm 

Largura da fenda do monocromador 0,2 nm 

Intensidade da corrente da lâmpada 30 mA 

Tempo de leitura 3 s 

Tempo entre leituras 3 s 

Réplicas 3 

Chama Ar-acetileno 

Correcção de fundo Lâmpada de deutério 

Apresentação da amostra Manual 

 

2.2.4. Soluções a preparar 

 

Padrões de calibração 

Para 5 balões volumétricos de 100 mL medir, respectivamente, 0,0 – 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 mL da solução 

de Fe a 1000 mg/L e perfazer os volumes com água ultrapura. As soluções preparadas contêm 

respectivamente 0 – 1 – 2 – 5 – 10 mg/L de Fe. 

 

Amostras de mosto 

A leitura das amostras é realizada directamente no mosto. 

 

2.3. Doseamento de alumínio, crómio, cobalto, níquel, cobre, arsénio, cádmio e chumbo 

em mostos por ETAAS 

 

2.3.1. Equipamento e material 

- Espectrofotómetro de Absorção Atómica com Atomização Electrotérmica (ETAAS) 4110 ZL 

(Perkin-Elmer), equipado com efeito de Zeeman para correcção do ruído de fundo. Utilizado 

para o doseamento de Al, Cu, Cd e Pb. Autoamostrador AS-72 (Perkin Elmer). Aplicação 

informática – AAWinLabTM (Versão 2.5) (Perkin Elmer). 

- Espectrofotómetro de Absorção Atómica com Atomização Electrotérmica (ETAAS) GF95Z 

(Unicam), equipado com efeito de Zeeman para correcção do ruído de fundo. Utilizado para o 

doseamento de Cr, Ni e As. 

- Lâmpadas de cátodo oco de alumínio, cobre, cádmio e chumbo (Perkin Elmer LuminaTM) 
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- Lâmpadas de cátodo oco de crómio, níquel e arsénio (Unicam)  

- Purificador de água Seralpur Pro 90CN (Seral, Ransbach-Baumbach) 

- Material corrente de laboratório 

 

2.3.2. Reagentes e consumíveis 

- Ácido nítrico (65% RG; Reag. ISO) (Riedel) 

- Etanol (absolute RG 99,8%; Reag. ACS, ISO) (Riedel)  

- Modificadores de matriz: [Pd(NO3)2] (10,0 ± 0,2 g/L, 15% HNO3), [Mg(NO3)2] (10,0 ± 0,2 

g/L, 17% HNO3) (Merck); [Pd(NO3)2.2H2O] (10,0 ± 0,3 g/L, 15% HNO3), [Mg(NO3)2.2H2O] 

(10,0 ± 0,3 g/L, 17% HNO3) (Fluka) 

- Solução padrão de Al (1000 mg/L): [Al(NO3)]3, (0,5 mol/L HNO3) (Merck) 

- Solução padrão de Cr (1000 mg/L) (Fluka) 

- Solução padrão de Co (1000 mg/L), (2-3% HNO3) (Merck) 

- Solução padrão de Ni (1000 mg/L), (0,5% HNO3) (Fluka) 

- Solução padrão de Cu (1000 mg/L), (2% HNO3) (Perkin Elmer)  

- Solução padrão de As (1000 mg/L) (Fluka) 

- Solução padrão de Cd (1000 mg/L): [Cd(NO3)2], (2-3% HNO3) (Merck) 

- Solução padrão de Pb (1000 mg/L): [Pb(NO3)2],(2-3% HNO3) (Merck) 

- Árgon N50 (pureza> 99,996%) (Praxair) 
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2.3.3. Condições operatórias 

 

Quadro 2 – Condições operatórias para o doseamento de Cr, Ni e As em mostos por ETAAS, e os 

limites analíticos para os respectivos metais(a) 

 Cr Ni As 
    

Comprimento de onda (λ) 357,9 nm 232 nm 193,7 nm 
Intensidade da corrente máxima da 
lâmpada 12 mA 15 mA 12 mA 
Largura da fenda do monocromador 0,5 nm 0,1 nm 0,5 nm 
Gás inerte Árgon 
Volume de padrão ou amostra 20 µL 20 ml 10 µL 
Volume de cada modificador de 
matriz 20 µL 20 µL 10 µL 
Tempo de integração 3 s 3 s 6 s 
Modo de medida Altura do pico 
Limite de quantificação 1 µg/L 3,5 µg/L 10 µg/L 
Limite de detecção - - - 

(a) Análise efectuadas no Instituto Superior de Agronomia (ISA)
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Quadro 3 – Condições operatórias para o doseamento de Al, Co, Cu, Cd e Pb em mostos por ETAAS, e os limites analíticos para os respectivos metais(a) 

 Al Co Cu Cd Pb 
      

 
Comprimento de onda (λ) 309,3 nm 242,5 nm 324,8 nm 228,8 nm 283,3 nm 

Intensidade da corrente máxima da lâmpada 25 mA 30 mA 15 mA 4 mA 12 mA 

Largura da fenda do monocromador 0,7 nm 0,2 nm 0,7 nm 0,7 nm 0,7 nm 

Gás inerte Árgon 

Volume de padrão ou amostra 20 µL 

Volume de cada modificador de matriz 5 µL 

Tempo de integração 5 s 

Modo de medida Área de pico 

Limite de quantificação  2 µg/L 1,62 µg/L 3,5 µg/L  0,18 µg/L 3,6 µg/L 

Limite de detecção  1 µg/L 0,37 µg/L 1,2 µg/L 0,05 µg/L 2,2 µg/L 
(b) Análise efectuadas na ex-Estação Vitivinícola Nacional (EVN)  
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2.3.4. Soluções a preparar 

 

Quadro 4 – Soluções a preparar para o doseamento dos elementos contaminantes em mostos 

Elemento 

contaminante 

Modificadores de matriz “Branco” de calibração Solução padrão 

intermédia 

Padrões de calibração Amostra 

 
Cr 

  
Solução de Mg(NO3)2 a 1000 mg/L 

 
Solução de Pd(NO3)2 a 1000 mg/L 

 

 
Solução de HNO3 a 0,1% 

 

10 µg/L de Cr 
0,0 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 4,0 

µg/L de Cr 
 

Diluição 1:10 com 
água ultrapura 

 
 

 
Ni 
 

10 µg/L de Ni 
0,0 – 1,0 – 2,0 – 4,0 – 6,0 

µg/L de Ni 

 
As 
 

100 µg/L de As 0 – 10 – 20 – 40 µg/L de As 

Al ַ 
Solução de HNO3 a 0,2% e 

C2H6O a 0,3% (V/V) 
2,5 mg/L de AL 

0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 
µg/L de Al 

Diluição 1:40 com 
água ultrapura 

 
Co 

 

 
Solução de Mg(NO3)2 a 3000 mg/L 

 

Solução de HNO3 a 0,2% e 
C2H6O a 6% (V/V) 

1 mg/L de Co 
0,0 – 2,5 – 5,0 – 7,5 – 10 

µg/L de Co 

 
Diluição 1:10 com 

água ultrapura 
 

Cu 

 
Solução de Mg(NO3)2 a 250  mg/L 

 
Solução de Pd(NO3)2 a 1000 mg/L 

 

 
Solução de HNO3 a 0,2% e 

C2H6O a 2% (V/V) 
 

 
1 mg/L de Cu 

 

 
0,0 – 10,0 – 15,0 – 20,0 – 
40,0 – 50,0 µg/L de Cu. 

 

Cd Solução de Mg(NO3)2 a 100  mg/L 
 

Solução de Pd(NO3)2 a 460 mg/L 
 

Solução de HNO3 a 0,4% e 
C2H6O a 6% (V/V) 

 
1mg/L de Cd 

 

0,0 – 1,0 – 2,0 – 3,0 – 4,0 – 
5,0 µg/L de Cd 

Pb Solução de HNO3 a 0,2% e 
C2H6O a 3% (V/V) 

2,5 mg/L de Pb 
0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 

µg/L de Pb 
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2.4. Validação do método analítico para o doseamento de cobalto em mostos e vinhos por 

ETAAS 

 

Para que os resultados de uma análise possam ser válidos e universalmente aceites, é essencial 

proceder primeiramente a validação do respectivo método analítico. A validação de um método tem 

por objectivo conhecer e avaliar as suas características, controlar as variáveis que afectam a obtenção 

do resultado de modo a garantir que as condições de validade do método intra e interlaboratorial se 

mantêm (Alves, 1998). A validação do método pode ser feita por avaliação directa ou por avaliação 

indirecta (Catarino, 2000). A avaliação directa pode ser realizada recorrendo a ensaios 

interlaboratoriais, a ensaios com materiais de referência certificados ou através de ensaios 

comparativos com métodos normalizados de referência. No presente trabalho, a validação será 

realizada recorrendo ao dossier de validação (avaliação indirecta). Este processo de validação 

compreende três etapas cada uma das quais com os seus objectivos. 

A primeira etapa consiste em definir a praticabilidade e a especificidade do método. A 

segunda etapa da validação tem por objectivo a quantificação do método através do estudo da 

linearidade, da sensibilidade, da aplicabilidade (definir para que tipo de matriz o método é aplicável), 

dos limites analíticos (limites de detecção e quantificação), e da exactidão do método. Por último, 

realiza-se o estudo da precisão do método de análise em que se inclui a determinação da repetibilidade 

e da reprodutibilidade intralaboratorial. As definições que se seguem basearam-se em Bouvier (1994), 

Monteiro e Bertrand (1994), Alves (1998) e OIV (2005b). 

 

2.4.1. Praticabilidade 

 

A praticabilidade do método é assegurada pela disponibilidade dos reagentes e consumíveis, 

dos materiais e equipamentos necessários, assim como de pessoal qualificado para a realização dos 

ensaios.  

 

2.4.2. Especificidade 

 

A especificidade é a capacidade de um método em identificar e quantificar numa amostra 

complexa apenas o analito que se pretende. 

 

2.4.3. Linearidade 

 

A linearidade de um método de análise é definida como sendo a sua capacidade para fornecer 

resultados, dentro de uma gama de valores, que sejam proporcionais à quantidade de analito presente 

na amostra.  
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De modo a determinar a concentração de um elemento numa amostra, é necessário construir 

uma recta de calibração a partir de soluções padrão (para o elemento em causa) conhecidas. Se se 

verificar linearidade (a curva de calibração é uma recta - � � � � �� ) entre as leituras e as 

concentrações, é possível determinar a concentração do analito presente na amostra por interpolação. 

No estudo da linearidade em que se aplica o método dos mínimos quadrados, pressupõe-se que 

os erros aleatórios têm uma distribuição normal, são independentes e que há homogeneidade das 

variâncias dos erros ao longo da recta.  

 

 O estudo da linearidade tem por objectivo verificar a aplicabilidade do modelo linear e a 

existência de interferências devidas à matriz. A aplicabilidade do modelo é verificada pelo coeficiente 

de correlação (ρ) e pelo coeficiente de variação do declive (Sβ/β x 100). Assim sendo, o modelo 

aplicado é considerado excelente quando o coeficiente de correlação for superior a 0,999 e o 

coeficiente de variação inferior a 5%. 

 

2.4.4. Sensibilidade  

  

A sensibilidade de um método é a sua capacidade para distinguir pequenas variações da concentração 

do analito de modo a obter variações do sinal medido (absorvância). 

 

2.4.5. Aplicabilidade e exactidão 

 

 A aplicabilidade do método à matriz considerada é determinada através da realização de uma 

curva de adição da concentração de analito presente na amostra em função da concentração de analito 

adicionada. Assim sendo, o método será considerado com boa aplicabilidade quando se verificar uma 

relação linear entre as concentrações do analito na amostra e a quantidade de analito adicionada. 

A exactidão de um método é definida como sendo a concordância entre os resultados obtidos 

numa análise e o valor de referência convencionalmente aceite como verdadeiro. O estudo da 

exactidão pode ser efectuado de diversas formas, tais como: comparações entre os resultados obtidos 

pelo método a validar e um método de referência, por comparações com materiais de referência 

certificados e através de ensaios interlaboratoriais. No presente trabalho, a exactidão do método será 

avaliada a partir das taxas de recuperação. 

 

2.4.6. Limites analíticos 

 

O limite de detecção é definido como a concentração mais baixa do analito que pode ser 

detectada mas não necessariamente quantificada com um valor exacto. O cálculo do limite de detecção 
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é realizado a partir de medições realizadas em 20 amostras representativas (brancos) em três sessões 

de trabalho independentes. Este limite é convencionalmente definido pela equação: 

 

�� � ������	
 � �3 � �����	
�      equação 1 

 

em que ������	
  corresponde à média da concentração dos brancos e �����	
  o respectivo desvio 

padrão.  

 

O limite de quantificação corresponde ao teor mais baixo do analito que pode ser quantificado, 

com o grau de exactidão e repetibilidade do método. O limite é determinado recorrendo também a 20 

amostras representativas, e é calculado pela seguinte equação: 

 

�� � ������	
 � �10 � �����	
�     equação 2 

 

em que ������	
  corresponde à média da concentração dos brancos e �����	
  o respectivo desvio 

padrão. 

 

2.4.7. Precisão (ou fidelidade) 

 

A precisão de um método descreve a variabilidade dos resultados obtidos entre ensaios 

independentes e repetidos numa mesma amostra sobre determinadas condições. A quantificação da 

precisão do método está fortemente dependente da prescrição das condições de análise. A 

repetibilidade e a reprodutibilidade interlaboratorial são duas medidas extremas que determinam a 

variabilidade / precisão do método, onde a repetibilidade mede a variabilidade mínima dos resultados 

entre ensaios, enquanto que a reprodutibilidade mede a variabilidade máxima. 

 

2.4.7.1. Repetibilidade 

 

A repetibilidade (r) é descrita como sendo a concordância entre resultados obtidos de vários 

ensaios independentes sobre a mesma amostra, no mesmo laboratório, pelo mesmo operador e com o 

mesmo equipamento em curtos intervalos de tempo. A estas condições experimentais designam-se por 

condições de repetibilidade. 

Na prática, a repetibilidade será determinada a partir de 12 amostras de vinho, sendo seis de 

vinho tinto (VT) e seis de vinho branco (VB), e para cada amostra serão realizadas duas leituras. A 

repetibilidade será calculada a partir da seguinte equação: 

 

� � 2,8 � ��      equação 3 
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em que �� corresponde ao desvio padrão da repetibilidade do método e é calculado de acordo com a 

equação: 

 

�� � �∑ !"#$
"%&

'(        equação 4 

 

onde � é a diferença absoluta entre as concentrações dos duplicados e ) o número de amostras 
analisadas em duplicado.  
 

2.4.7.2. Reprodutibilidade intralaboratorial 

 

A reprodutibilidade intralaboratorial (R) é a concordância entre resultados de análise obtidos 

com o mesmo método, com a mesma amostra e no mesmo laboratório, mas em condições de ensaio 

diferentes (em diferentes dias, com o mesmo operador ou diferentes operadores e utilizando diferentes 

curvas de calibração). 

Na prática, a reprodutibilidade intralaboratorial será estudada a partir de quatro amostras de 

vinho, sendo duas amostras de VT e duas de VB, e serão realizadas três leituras para cada amostra em 

dias diferentes, sendo duas das leituras realizadas na mesma semana, com o mesmo operador e o 

mesmo equipamento. A reprodutibilidade será calculada segundo a equação: 

 

; � 2,8 �  ��     equação 5 

 

em que  �� corresponde ao desvio padrão da reprodutibilidade relativo à média das 3 leituras. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Teores dos elementos contaminantes nos mostos 

  

Os resultados das análises realizadas aos mostos encontram-se no quadro 5, expressos em 

µg/L. Dos elementos que se pretenderam estudar, foi possível quantificar o Al, Fe e Cu na 

generalidade das amostras. Estes são também os elementos que na água residual tratada (Al – 10 mg/L, 

Fe – 17 mg/L e Cu – 0,56 mg/L) utilizada para rega se encontram acima dos valores máximos 

recomendados (Al – 5,0 mg/L, Fe – 5,0 mg/L e Cu – 0,20 mg/L) pela Directriz da FAO (Ayers & 

Westcot, 1994) e pelo Decreto-Lei n.º 236/98 - Anexo XVI (legislação relativa a qualidade das águas 

destinadas à rega) (Quadro A.1 do Anexo 1), mas abaixo do valor máximo admissível pelo mesmo 

Decreto-Lei (Al – 20 mg/L e Cu – 5,0 mg/L). 

Em relação ao Al, verifica-se que os teores encontrados em algumas das amostras de mosto 

são ligeiramente superiores aos valores referidos na revisão bibliográfica, normalmente inferiores a 2 

mg/L (Lopez et al., 1998; Galani-Nikolakaki et al., 2002; Taylor et al., 2003; Catarino, 2006). As 

amostras obtidas a partir dos cachos de uvas lavados antes do esmagamento apresentam um menor 

teor de Al na sua composição (com excepção das amostras obtidas a partir das uvas da casta 

Aragonez), o que poderá significar que uma parte desse Al terá origem exógena, ideia defendida por 

Correia et al. (2006). Apesar do teor de Fe encontrado na água de irrigação das vinhas (17 mg/L) ser 

muito superior ao valor máximo recomendado pela Decreto-Lei e pela Directriz da FAO (5 mg/L), a 

sua concentração nos mostos é relativamente baixa e dentro dos valores referidos na bibliografia (< 5 

mg/L) (Dominé, 2003; Catarino et al., 2006). Tal como se verificou para o Al, as amostras 

provenientes dos cachos de uvas lavados (com excepção das amostras de Aragonez) apresentam um 

menor teor de Fe, provavelmente porque se eliminou uma das fontes de contaminação dos mostos e 

vinhos por este elemento (as partículas de terra que acompanham a uva). No que se refere ao Cu, 

verifica-se que as amostras, sem excepção, cujas uvas foram sujeitas a uma lavagem, apresentam uma 

maior concentração de Cu o que poderá colocar de parte a hipótese da contribuição da contaminação 

atmosférica nas concentrações de Cu presentes nos mostos. Porém, o Cu presente nestas amostras está 

relativamente abaixo dos valores referidos por Catarino et al., 2006 em mostos. 

É de salientar que os mostos apresentam teores muito baixos de Cr, Ni, As, Cd e Pb, sendo que 

na maioria das amostras estes teores estão abaixo do limite de quantificação do método, e em alguns 

casos abaixo do limite de detecção. No entanto, em algumas amostras verificam-se diferenças 

assinaláveis entre os duplicados da mesma amostra (por exemplo: AL2 no doseamento do Cr, T1 na 

quantificação de Ni e SL1 na determinação de Pb). Nestes casos, considerou-se como valor verdadeiro 

o teor mais baixo, admitindo-se a hipótese de contaminação do outro duplicado durante o processo 

analítico. 
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Um aspecto importante a considerar (não contemplado nos objectivos deste trabalho) é o 

potencial efeito da acumulação destes elementos nos solos a longo prazo. É fundamental que mais 

estudos sejam realizados de modo a poder garantir a máxima segurança no uso das águas residuais 

tratadas na agricultura a curto e longo prazo. 
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Quadro 5 – Teores de Al, Cr, Fe, Ni, Cu, As, Cd e Pb nos mostos (µg/L) 

 

 Al Cr Fe Ni 
 

Mosto  <= S  <= S  <= S  <= S 

 
A1 dup 1095 

 
- 

 
- <NQa - - 1010 - - <NQa - 

 
- 
 

A2 985 
1072 124 

<NQa 
- - 

794 
846 73 

8,1 
10,6 3,5 

A2 dup 1160 <NQa 897 13,0 

AL1 dup 956 - - <NQa - - 1064 - - <NQa - - 

AL2 1070 
1118 67 

23 
- - 

1017 
1161 204 

5,9 
6,9 1,5 

AL2 dup 1165 <NQa 1305 7,9 

S1 4465 
3595 1230 

5 
- - 

1734 
1659 107 

10,4 
- - 

S1 dup 2725 <NQa 1583 <NQa 

S2 3145 
3023 173 

6 
- - 

1867 
1823 62 

13,7 
- - 

S2 dup 2900 <NQa 1779 <NQa 

SL1 3290 
2815 672 

9 
-  

1627 
1464 231 

16,0 
- - 

SL1 dup 2340 <NQa 1300 <NQa 

SL2 2760 - - <NQa - - 1289 - - 12,5 - - 

T1 2440 
3340 1273 

5 
- - 

1795 
2062 378 

20,1 
- - 

T1 dup 4240 <NQa 2329 <NQa 

T2 3400 
3733 470 

<NQa 
- - 

3162 
3328 235 

<NQa 
- - 

T2 dup 4065 <NQa 3494 13,3 

TL1 1985 
1763 315 

<NQa 
- - 

2162 
2041 171 

6,5 
8,8 3,3 

TL1 dup 1540 <NQa 1920 11,1 

TL2 1545 
1092 641 

<NQa 
- - 

1762 
1607 220 

<NQa 
- - 

TL2 dup 638 <NQa 1451 <NQa 
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aNQ – Não quantificado (inferior a 1 µg/L,  3,5 µg/L, 10 µg/L, 0,18 µg/L, 3,6 µg/L para Cr,  Ni, As, Cd e Pb respectivamente) 
bND – Não detectado (inferior a 0,05 µg/L e 2,2 µg/L para Cd e Pb, respectivamente) 
 
 
 
 

 Cu As Cd Pb 
 

Amostra  <= S  <= S  <= S  <= S 

 
A1 dup 

397 - - <NQa - - <NDb - - <NQa - - 

A2 371 
369 2 

<NQa 
- - 

<NDb 

- - 
<NQa 

- - 
A2 dup 368 <NQa <NDb <NQa 

AL1 dup 464 - - <NQa - - <NDb - - <NQa - - 

AL2 453 
470 24 

<NQa 
- - 

<NDb 

- - 
10,0 

8,1 2,7 
AL2 dup 487 <NQa <NDb 6,2 

S1 625 
595 42 

<NQa 
- - 

<NDb 

- - <NQa 
- - 

S1 dup 566 <NQa <NDb <NDb 

S2 594 
602 11 

<NQa 
- - 

<NDb - - <NQa 
- - 

S2 dup 609 <NQa <NQa <NQa 

SL1 662 
652 14 

<NQa 
- - 

<NDb 

- - <NQa 
- - 

SL1 dup 642 <NQa <NDb 3,7 

SL2 643 - - <NQa - - <NDb - - <NQa - - 

T1 291 
296 7 

<NQa 
- - 

<NDb - - <NQa 
- - 

T1 dup 300 <NQa <NQa 4,3 

T2 271 
266 6 

<NQa 
- - 

<NDb 

- - 5,5 
5,6 0,2 

T2 dup 262 <NQa <NDb 5,7 

TL1 306 
307 2 

<NQa 
- - 

<NDb 

- - 
<NDb 

- - 
TL1 dup 309 <NQa <NDb <NQa 

TL2 364 
357 11 

<NQa 
- - 

<NDb 

- - <NQa 
- - 

TL2 dup 349 <NQa <NDb <NQa 
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3.2. Desenvolvimento e validação do método analítico para o doseamento de cobalto em 

mostos e vinhos por ETAAS 

 
Desenvolvimento do método analítico 

 

O desenvolvimento do método foi efectuado a partir das condições recomendadas pelo 

fabricante do equipamento para a determinação analítica de Co. Tendo em conta que os teores de Co 

encontrados nos vinhos são normalmente inferiores a 10 µg/L e que de acordo com o fabricante do 

equipamento verifica-se uma perda de linearidade para um valor de absorvância superior a 1,05, 

optou-se por preparar 4 soluções padrão até um máximo de 10 µg/L. Todos os padrões (2,5 – 5,0 – 7,5 

– 10,0 µg/L) foram preparados em balões volumétricos de 100 mL a partir de uma solução padrão de 

Co a 1 mg/L, completando-se o volume com uma solução de HNO3 a 0,2% e C2H6O a 6% (V/V). 

 

O programa térmico da câmara de grafite foi optimizado a partir do programa recomendado. 

Para isso, foi utilizada a solução padrão de Co (2 µg/L), um mosto e um vinho tinto. As diferentes 

etapas do programa de forno, com excepção da secagem, foram optimizadas para cada uma das 

soluções anteriormente referidas, sendo no final deste processo, escolhido o programa que melhor se 

adequava às amostras e à solução padrão. Para além da obtenção da maior sensibilidade e 

reprodutibilidade do método, pretendeu-se também com a optimização do programa de forno 

minimizar o tempo e os custos de análise. 

 

A secagem das amostras constitui a primeira etapa do programa térmico de forno, e tem por 

objectivo conduzir à completa evaporação do solvente presente na amostra. Recomenda-se que esta 

etapa seja realizada em dois passos, sendo o primeiro passo designado por pré-secagem e o segundo 

por secagem. Esta recomendação deve-se ao não conhecimento das concentrações de ácidos e sais em 

determinadas amostras, e assim, pretende-se minimizar as possíveis interferências causadas por estas 

substâncias na exactidão e precisão da análise. A optimização da etapa de secagem foi realizada pelo 

operador recorrendo a um pequeno espelho para controlar visualmente o comportamento da solução 

padrão durante o aquecimento, à temperatura de pirólise (1400ºC) e atomização (2400ºC) 

recomendada pelo fabricante. A não optimização da etapa de secagem para as amostras de vinho tinto 

e mosto deveu-se ao facto de em trabalhos anteriormente realizados sobre esta temática não se ter 

verificado qualquer alteração significativa no tempo de secagem para as diferentes matrizes. A 

temperatura óptima obtida para a pré-secagem foi 110ºC e para a secagem 130ºC. 

  

Na etapa de optimização da temperatura de pirólise estudou-se a variação do valor da 

absorvância com a variação da temperatura, mantendo a temperatura de atomização constante 
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(2400ºC). A temperatura óptima de pirólise é aquela que permite maximizar o valor de absorvância. 

Este estudo foi realizado com a solução padrão com modificador, assim como com as amostras de 

mosto e vinho com e sem modificador. 

Após a optimização da temperatura de pirólise para cada solução, procedeu-se à variação da 

temperatura de atomização mantendo a temperatura óptima de pirólise constante até se atingir um 

patamar. A temperatura óptima de atomização corresponde à menor temperatura que conduz a esse 

patamar de valores de absorvância. 

Os resultados obtidos na optimização destas duas etapas para as diferentes amostras com e 

sem modificadores estão apresentadas graficamente na Figura 2.1 e Figura 2.2, e expostas de forma 

mais detalhada na Figura A.2.1, Figura A.2.2 e Figura A.2.3 do Anexo 2. 

A partir da análise da Figura 2.1 verifica-se que o valores máximos de absorvância para a 

solução padrão e vinho tinto foram alcançados à mesma temperatura de pirólise (1400ºC), enquanto 

que a temperatura óptima de pirólise para o mosto foi de 1500ºC. Em relação à temperatura óptima de 

atomização, esta foi igual a 2100ºC para as amostras e solução padrão.  

 

 
 

Figura 2.1 – Optimização das temperaturas de pirólise e atomização para amostra de vinho tinto 

(etapa de pirólise – VT + 3 µg/L de Co; etapa de atomização – VT + 5 µg/L de Co), mosto (+ 2 µg/L 

de Co), e solução padrão de Co (2 µg/L) com modificador de matriz [Mg(NO3)2] 
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Figura 2.2 – Optimização das temperaturas de pirólise e atomização para amostra de vinho tinto (+ 5 

µg/L de Co) e de mosto (+ 5 µg/L de Co) sem modificador de matriz 

 

 Analisando as curvas de pirólise e de atomização das amostras sem a adição do modificador 

de matriz (Figura 2.2), constata-se que para a amostra de vinho tinto as temperaturas óptimas de 

pirólise e atomização correspondem a 1500ºC e 2000ºC, respectivamente. A temperatura óptima de 

atomização para a amostra de vinho tinto sem modificador é inferior à encontrada para a modalidade 

com modificador, e o valor de absorvância igualmente menor, o que indica que provavelmente há 

perda de analito na ausência do modificador de matriz. Quanto ao mosto, as temperaturas óptimas de 

pirólise e atomização encontradas são iguais a 1500ºC e 2300ºC, respectivamente. Na análise destes 

dois gráficos verifica-se que o modificador de matriz permite a atomização da amostra a uma 

temperatura mais baixa, minimizando a degradação do tubo de grafite. 

Tendo em conta estes resultados considera-se que as temperaturas óptimas de pirólise e 

atomização seriam 1400ºC e 2100ºC, respectivamente para as amostras e solução padrão. De seguida é 

apresentado todo o programa de forno optimizado (Quadro 6): 
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Quadro 6 – Programa térmico da câmara de grafite 

 Temperatura 
(ºC) 

Rampa 
(s) 

Patamar 
(s) 

Fluxo de árgon 
(L.min -1)  

 
Pré-secagem 110 1 30 0,250 

Secagem 130 15 30 0,250 

Pirólise 1400 10 20 0,250 

Atomização 2100 0 5 0 

Limpeza 2450 1 3 0,250 
 

Antes de proceder à optimização das etapas do programa de forno, é fundamental que se 

optimize o processo de deposição da amostra na plataforma do tubo de grafite. É fundamental que a 

amostra seja introduzida no interior do tubo de grafite de forma correcta para que não haja 

espalhamento nem perda de amostra.  

 

Validação do método analítico 

 

3.2.1. Praticabilidade 

 

 A praticabilidade do método é assegurada pela disponibilidade dos materiais e equipamentos, 

dos reagentes e consumíveis necessários, assim como de condições de espaço físico adequadas e de 

pessoal qualificado para a realização dos ensaios. A necessidade de utilização de material 

descontaminado torna esta técnica analítica (ETAAS) relativamente demorada visto que o material 

terá que ficar imerso em solução de HNO3 durante pelo menos 24 horas. Porém, a técnica de ETAAS é 

uma técnica relativamente fácil de executar pelo que se pode considerar uma técnica de grande 

praticabilidade. 

 

3.2.2. Especificidade 

 

 A capacidade do método em identificar e quantificar apenas o Co numa amostra complexa é 

bastante satisfatória. A utilização de uma lâmpada de cátodo oco específica para o elemento em estudo 

permite minimizar as interferências espectrais que surgem durante a análise, assim como, a aplicação 

de um campo magnético (efeito de Zeeman) possibilita a correcção do ruído de fundo resultante de 

interferências não específicas. Para além destes factores, o uso de padrões com comportamento 

semelhante ao das amostras e a adição de modificadores de matriz às soluções padrão e às amostras 

permite minimizar as interferências não espectrais que possam surgir durante a análise. Todos estes 

factores conferem a este método uma elevada especificidade. 
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3.2.3. Curvas de calibração (linearidade) 

 

 A curva de calibração (Figura 3) foi obtida a partir de cinco soluções padrão (0,0 – 2,5 – 5,0 – 

7,5 – 10,0 µg/L de Co) cujas concentrações englobam os teores de Co normalmente encontrados nos 

mostos e vinhos. Estas soluções foram analisadas em triplicado e os valores das absorvâncias 

determinados são apresentados no Quadro A.3.2 do Anexo 3. 

 

 

Figura 3 – Curva de calibração (Co) 

 

Modelo matemático 

 

 Em folha de cálculo de Excel 2007 e recorrendo ao programa Data Analysis - Regression 

procedeu-se ao estudo do ajustamento da curva de calibração ao modelo linear (� � � � ���. No 

Anexo 3 (Quadros A.3.3 e A.3.4 e A.3.5), é apresentado de forma pormenorizada o estudo da 

regressão linear.  

O coeficiente de correlação (ρ), a estimativa do parâmetro α (ordenada na origem) e β (declive 

da recta) associados ao respectivo desvio padrão (Sα e Sβ), e o coeficiente de variação da curva de 

calibração (Sβ/β) são apresentados no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Estatística da regressão linear da curva de calibração 

ρ R2 β ±Sβ α±Sα Sβ/β x 100 (%) 

0,997666 0,995338 (0,0064±0,0003) (0,0002±0,0016) 4,07 
 

 

 

y = (0,0064 ± 0,0003)x + (0,0002 ± 0,0016)
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De acordo com Monteiro e Bertrand (1994), para que um modelo possa ser considerado 

excelente é fundamental que se obtenham coeficientes de correlação na ordem dos 0,999, o que não se 

verifica neste caso (coeficiente de correlação superior a 0,997). Assim sendo, o modelo não pode ser 

considerado excelente mas poderá ser visto como bastante satisfatório, na medida em que para além de 

um coeficiente de correlação próximo ao considerado excelente, apresenta também um coeficiente de 

variação inferior a 5%.  

 

 Do estudo da análise de variância (Quadro A.3.5 do Anexo 3), verifica-se que o F calculado 

(2775,5) em relação à variância explicada pelo modelo é bastante superior ao valor de F (1,13) 

tabelado (11,37) a 0,995 de probabilidade. Isto permite concluir que grande parte da variação total é 

explicada pela regressão linear. Este resultado poderá também ser reforçado pelo coeficiente de 

determinação (R2) que apresenta um valor de 0,995 (Quadro 7). Quanto a variância resultante do erro 

ao ajustamento, observa-se que o erro não é significativo visto que o F calculado (4,6) é inferior ao F 

(3,10) tabelado (8,08). 

 

3.2.4. Sensibilidade 

 

A sensibilidade de um método é a sua capacidade para distinguir pequenas variações da 

concentração do analito de modo a obter variações significativas no valor da absorvância. Deste modo, 

a sensibilidade do método será avaliada pelo declive da recta de calibração (Figura 3) (0,0064 ± 

0,0003 µg/L). 

A sensibilidade do método varia de dia para dia, visto que está fortemente dependente do 

estado físico do tubo de grafite e do processo de deposição da amostra na plataforma do respectivo 

tubo. Assim sendo, o declive da curva de calibração vai variando ao longo do tempo, e como tal é 

aconselhável a preparação de padrões e a realização da respectiva curva de calibração em cada sessão 

de trabalho. 

 

3.2.5. Taxas de recuperação, exactidão e aplicabilidade do método 

 

 De modo a avaliar a linearidade e a exactidão do método procedeu-se à determinação das 

taxas de recuperação através da adição de quatro quantidades diferentes de Co a dois vinhos brancos 

(VB4 e VB1) e dois vinhos tintos (VT1 e VT6). 

 No Quadro 8 apresentam-se as taxas de recuperação encontradas para os diferentes vinhos. 
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Quadro 8 – Taxas de recuperação 

Adições 
(µg/L) 

Valor teórico 
(µg/L) 

Valor observado 
(µg/L) % Recuperação <= > ? 

     

VT1 (T)  6,45   

5 11,5 11,0 91,0  

12 18,5 16,2 81,3 92 ± 9 

15 21,5 20,3 92,0  

19 25,5 26,3 104,2  

     

VB4 (T) - 4,8 -  

5 9,8 9,2 87,0  

12 16,8 14,9 84,2 87 ± 4 

15 19,8 17,5 84,7  

19 23,8 22,4 92,4  

     

VT6 (T) - 6,5 -  

6 12,5 11,8 88,3  

10 16,5 16,6 101,0 98 ± 8 

14 20,5 21,4 106,8  

18 24,5 23,5 94,7  

     

VB1 (T) - 8,9 -  

6 14,9 15,6 111,7  

10 18,9 16,5 76,0 91 ± 15 

14 22,9 21,5 89,6  

18 26,9 24,5 86,4  
 

 Os vinhos tintos apresentam taxas de recuperação superiores a 90%, com excepção de dois 

níveis de adição, o que podem ser consideradas satisfatórias. Estes resultados são semelhantes aos 

obtidos por Soares et al (1995) na quantificação de Co em vinho do Porto (taxas de recuperação 

superiores ou iguais a 92%). Quanto aos vinhos brancos, estes apresentam taxas de recuperação 

relativamente inferiores aos vinhos tintos, variando entre 76% e 111% (valores médios de 87% e 91%). 

Estas taxas de recuperação menos boas para os vinhos brancos podem dever-se à falta de limpidez dos 

vinhos que poderão ter criado maiores interferências na leitura das amostras. 

 Um método é tanto mais exacto quanto mais próximas de 100% forem as taxas de recuperação. 

Em termos médios, as taxas de recuperação obtidas para os vinhos estudados variam dos  
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87% aos 98%, o que permite concluir que o método apresenta uma exactidão satisfatória na 

determinação do Co. 

 O método é considerado aplicável quando as concentrações obtidas por adição do Co à 

amostra têm uma relação linear com as adições efectuadas. O estudo desta relação linear foi 

determinado através da realização de curvas de adição (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4 – Curvas de adição (Co) 

 

 A partir da análise da Figura 4, verifica-se que as curvas de adição para as amostras de vinho 

tinto apresentam declives iguais ou próximos a unidade, o que demonstra que há linearidade entre a 

concentração de Co determinada e a adicionada a amostra.  

 

Modelo matemático 

 

A análise do ajustamento das curvas de adição ao modelo linear (� � � � ��� foi realizada 

recorrendo ao programa Data Analysis – Regression em folha de cálculo de Excel 2007. A análise 

estatística das regressões lineares é a apresentada de forma detalhada nos Quadros A.3.6 e A.3.7 do 

Anexo 3. No Quadro 9 é apresentado os coeficientes de correlação (ρ), as estimativas dos parâmetros 

α (ordenada na origem) e β (declive da recta) associados ao respectivo desvio padrão (Sα e Sβ), assim 

como, o coeficiente de variação para cada curva de calibração (Sβ/β). 
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Quadro 9 – Estatística da regressão linear das curvas de adição 

Curva de 
calibração Ρ R2 

β ± Sβ α ± Sα Sβ/β x 100 (%) 

VT1 0,988816 0,977757 (0,98±0,09) (6±1) 9,19 

VB4 0,994752 0,989531 (0,88±0,05) (4,7±0,7) 5,68 

VT6 0,993862 0,987761 (1,00±0,07) (6,1±0,8) 6,99 

VB1 0,986137 0,972466 (0,84±0,08) (9±1) 9,53 
 

Os coeficientes de variação são superiores a 5% para todos os vinhos estudados, não se 

verificando portanto um bom ajustamento do modelo (Monteiro e Bertrand, 1994). 

 

A análise de variância realizada às curvas de calibração é apresentada detalhadamente no 

Quadro A.3.8 do Anexo 3. Dos resultados obtidos, verifica-se que os valores calculados para o F de 

Snedecor em relação à variância explicada pelo modelo, são bastante superiores aos valores de F (1, 

13) tabelado (11,37) a 0,995 de probabilidade. Estes resultados, juntamente com os coeficientes de 

determinação superiores a 0,97, permitem concluir que a maior percentagem da variação total é 

explicada pela regressão linear. Em relação à variância devido ao erro do ajustamento, o F calculado 

para todos os vinhos estudados são significativamente superiores ao F (3,10) tabelado (8,08) a 0,995 

de probabilidade. Portanto, conclui-se que a variação devido ao ajustamento é significativa, existindo 

por isso erro de ajustamento. 

 

Aplicação dos testes de comparação dos declives das curvas de adição 

 

De modo a comparar os declives das curvas de adição, recorreu-se ao teste t de Student com 

(2N – 4) graus de liberdade. O N corresponde ao número de pontos experimentais e o t é calculado 

segundo a equação: 

 

@��, A� � |C&DC#|
�EF&#GEF##                                                           equação 6 

 

em que @ corresponde ao t de Student, β o declive da recta e Sβ o respectivo desvio padrão. 

 

Ao comparar-se os declives das curvas de adição (Quadro 10), observa-se que para as curvas 

VB4-VT6 e VT6-VB1 o t calculado é superior ao t (0,025; 26) tabelado a 0,975 de probabilidade 

(2,056). Isto significa que os declives das curvas são significativamente diferentes o que é indicativo 
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de haver efeito de matriz. Em relação às restantes curvas, conclui-se que não há efeito de matriz visto 

que as amostras têm um comportamento semelhante face à adição de Co. 

 

Quadro 10 – Comparação dos declives das curvas de adição 

Curvas de resposta H 

VT1 - VB4 2,06 

VT1 - VT6 0,45 

VT1 - VB1 0,17 

VB4 - VT6 3,07 

VB4 - VB1 0,87 

VT6 - VB1 3,26 
 

3.2.6. Limites analíticos 

 

 No Quadro A.3.9 do Anexo 3 encontram-se apresentados os valores de absorvância, e a 

respectiva média e desvio padrão, resultantes da leitura em triplicado de 20 preparações de brancos em 

três sessões de trabalho independentes. 

 No Quadro 11 apresentam-se os valores dos limites de detecção e quantificação obtidos a 

partir da leitura das 20 amostras representativas (brancos). Os limites de detecção obtidos para o Co 

são inferiores aos seus níveis de ocorrência (1,0 – 20,0 µg/L) nos vinhos e são bastante inferiores ao 

valor de 1,6 µg/L obtido por Soares et al. (1995). Quanto aos limites de quantificação, não se 

conseguiu encontrar trabalhos publicados sobre o Co que fizessem referência ao respectivo limite 

analítico de modo a que fosse possível realizar uma comparação com os valores obtidos. Porém, tendo 

em conta os teores de Co encontrados no vinho poderá considerar-se que os limites de quantificação 

são aceitáveis. Assim sendo, a partir dos limites analíticos obtidos, verifica-se que é possível realizar, 

a partir desta técnica (ETAAS), o doseamento de Co nos vinhos tendo em conta os seus níveis de 

ocorrência. 

 

Quadro 11 – Limites analíticos  

Ensaio Limite de detecção (IJ) Limite de quantificação (IK) 

 (µg/L) (µg/L) 

1 0,37 1,62 

2 0,01 1,02 

3 0,18 1,10 
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Nos três ensaios realizados obtiveram-se diferentes valores para os limites analíticos o que 

significa que, em rigor, o seu cálculo deveria ser realizado sempre que se construa uma nova curva de 

calibração. 

 

3.2.7. Precisão (ou fidelidade) 

 

3.2.7.1. Repetibilidade 

 
No Quadro 12 apresenta-se o valor da repetibilidade e o respectivo desvio padrão, obtido a 

partir da leitura em duplicado de 12 amostras de vinho. O estudo da repetibilidade é apresentado de 

forma mais detalhada no Quadro A.3.10 do Anexo 3. De acordo com a metodologia utilizada para o 

cálculo da repetibilidade (OIV, 2005b), este resultado permite concluir que a 95% de probabilidade, os 

resultados obtidos pelo método em estudo apresentarão uma repetibilidade inferior a 0,7 µg/L. Assim 

sendo, pode-se concluir que o método apresenta uma repetibilidade bastante satisfatória. 

 

  
Quadro 12 – Repetibilidade em vinhos brancos e vinhos tintos 

 

 

 

 

 

 
Amostra W (valor absoluto) CVr (%) 

 (µg/L)  

 
VT1 0,5 2,3 

VT2 0,2 1,2 

VT3 0,0 0,4 

VT4 0,2 1,1 

VT5 0,2 1,4 

VT6 0,0 - 

VB1 0,2 1,0 

VB2 0,8 4,4 

VB3 -0,1 1,5 

VB4 -0,2 1,1 

VB5 -0,6 3,2 

VB6 -0,3 4,6 

Sr (µg/L) 0,3 

r (µg/L) 0,7 
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3.2.7.2. Reprodutibilidade intralaboratorial 

 

O valor da reprodutibilidade intralaboratorial foi determinado em dois vinhos brancos e dois 

vinhos tintos a partir da leitura em triplicado realizada a cada um dos vinhos em dias diferentes. Os 

resultados expressos em µg/L podem ser observados no Quadro 13. 

Os valores da reprodutibilidade para cada categoria de vinho são muito semelhantes. A 

reprodutibilidade intralaboratorial para os vinhos brancos estudados varia de 2,4 e 2,9 µg/L, quanto 

aos vinhos tintos, obteve-se valores de reprodutibilidade iguais para ambas as amostras (7,8 µg/L). 

A reprodutibilidade intralaboratorial pode também ser avaliada pelo coeficiente de variação. 

Os coeficientes de variação obtidos são superiores a 11% com excepção de uma amostra (VB1). 

 

Quadro 13 – Reprodutibilidade intralaboratorial em vinhos brancos e vinhos tintos 

 VT 1 (4) VT 6 (2) VB 4 (1) VB 1 (3) 
     

     

Determinação     
 
1 21,1 15,7 8,8 20,5 

2 20,5 11,2 7,4 20,0 

3 25,6 16,3 9,4 21,7 

     

<= 22,4 14,4 8,5 20,7 

LM 2,8 2,8 1,0 0,9 
 

R 
CVR (%) 

7,8 
12,4 

7,8 
19,3 

2,9 
12,0 

2,4 
4,2 
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4. CONCLUSÕES 
 
Teores dos elementos contaminantes nos mostos 

 

 Foram observados teores reduzidos de Cr, Fe, Ni, Cu, As, Cd e Pb nas diferentes amostras de 

mosto, o que indicia que não ocorreu contaminação considerável das uvas em resultado da rega das 

vinhas com águas residuais tratadas. Não foi possível dosear Cr, As e Cd nos mostos, visto que se 

encontravam abaixo dos limites de quantificação do método, e, com poucas excepções, o mesmo se 

verificou para o Ni e Pb. 

 Os teores de Al encontrados em algumas amostras de mostos são ligeiramente superiores aos 

normalmente referidos na bibliografia. As amostras provenientes de cachos de uvas com lavagem 

antes do esmagamento apresentaram teores mais baixos de Al e Fe, comparativamente com a 

modalidade não lavada. No caso do Al, isto poderá significar que parte da contaminação dos mostos e 

vinhos por este elemento é de origem exógena. Quanto ao Fe, estes resultados reforçaram a ideia de 

que as partículas de terra que acompanham a uva constituem uma das fontes de contaminação dos 

mostos e vinhos por este elemento.  

 Ao contrário do que se verificou para o Fe e para o Al, as amostras resultantes dos cachos de 

uvas lavados apresentam uma maior concentração de Cu o que poderá levantar a hipótese de não haver 

contribuição da poluição atmosférica, pelo menos de forma significativa, na contaminação dos mostos 

e vinhos. 

 Parece relevante em futuros estudos sobre esta temática avaliar o potencial efeito da 

acumulação nos solos a longo prazo destes elementos contaminantes. 
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Desenvolvimento e validação do método analítico para o doseamento de cobalto em 

mostos e vinhos por ETAAS 

 
O estudo da optimização do programa de forno foi realizado segundo o programa clássico (com 

etapa de pirólise), com e sem modificador de matriz, obtendo-se melhores resultados com adição de 

modificador à amostra para minimizar as interferências de matriz. As temperaturas óptimas de pirólise 

e atomização são de 1400ºC e 2100ºC, respectivamente. 

Da validação do método analítico conclui-se que este possui elevada praticabilidade e 

especificidade, assim como, verifica-se um ajustamento bastante satisfatório do modelo linear à curva 

de calibração (coeficiente de correlação igual a 0,997 e um coeficiente de variação inferior a 5%). A 

análise de variância da curva de calibração comprovou a sua linearidade em toda a gama de trabalho, e 

que grande percentagem da variação total é explicada pela regressão linear, bem como, a 

negligenciável variância devido ao erro do ajustamento. 

As taxas de recuperação podem ser consideradas satisfatórias visto que são superiores a 91%, com 

excepção de uma amostra, havendo no entanto efeito de matriz. A exactidão do método foi avaliada a 

partir das taxas de recuperação e conclui-se que o método possui uma exactidão satisfatória para o 

doseamento do Co. Quanto às curvas de adição, os seus coeficientes de correlação (superiores a 0,986) 

não podem ser considerados excelentes, e por isso, conclui-se que o ajustamento das curvas de 

resposta ao modelo linear é simplesmente satisfatório, o mesmo se verifica quanto à aplicabilidade do 

método. Da análise de variância realizada às curvas de adição verifica-se que a regressão linear explica 

grande parte da variação total observada, embora o erro de ajustamento seja significativo. 

Tendo em conta os teores de Co normalmente encontrados nos vinhos e mostos, o método permite 

detectar e quantificar o Co com relativa facilidade visto que apresenta limites analíticos excelentes 

(limite de detecção – 0,37 µg/L e limite de quantificação - 1,62 µg/L). 

Os resultados obtidos pelo método em estudo apresentam uma repetibilidade inferior a 0,7 µg/L (a 

95% de probabilidade) e os coeficientes de variação da reprodutibilidade variam de 4,2% a 19,3%. 

Tendo em conta os resultados obtidos para a repetibilidade e para a reprodutibilidade, o método possui 

uma precisão satisfatória. 

De salientar que, o desenvolvimento e a validação do método analítico por ETAAS para o 

doseamento de Co permitiram fornecer à Estação Vitivinícola Nacional mais uma ferramenta para o 

controlo da qualidade dos vinhos. 
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ANEXO 1 
 
Quadro A.1 – Boletim de Análise Química da água residual tratada 

Parâmetro  Método Valor 

Ph 22ºC SMEWW 4500 H 7,6 

Condutividade 20ºC NP EN 27888 974 µS/cm 

Sólidos dissolvidos totais  SMEWW 2540 – C 650 mg/L 

Sólidos suspensos totais  SMEWW 2540 – D 325 mg/L 

Cloreto  (*) SMEWW 4110 B 112 mg/L 

Fluoreto  SMEWW 4500 – F – C 0,23 mg/L 

Nitrato  SMEWW 4110 B 4,1 mg (NO3)/L 

Sulfato  SMEWW 4110 B 51 mg (SO4)/L 

Cálcio  EPA 300.7 102 mg/L 

Lítio  EPA 300.7 <1,0 mg/L 

Magnésio  EPA – Método 300.7 36 mg/L 

Sódio  EPA 300.7 86 mg/L 

Alumínio  SMEWW 3120 10 mg/L 

Arsénio (*) MM 5.2 (EAA-GH) <0,03 mg/L 

Bário  SMEWW 3120 0,50 mg/L 

Berílio (*) MM 5.4 (EAA-CG) <0,01 mg/L 

Boro (*) SMEWW 3120 0,21 mg/L 

Cádmio  MM 5.1 (EAA) <0,02 mg/L 

Chumbo  MM 5.1 (EAA) <0,5 mg/L 

Cobalto (*) MM 5.1 (EAA) <0,1 mg/L 

Cobre  MM 5.1 (EAA) 0,56 mg/L 

Crómio  MM 5.4 (EAA-CG) 0,02 mg/L 

Estanho (*) MM 5.4 (EAA-CG) <0,01 mg/L 

Ferro  SMEWW 3120 17 mg/L 

Manganês  SMEWW 3120 3,4 mg/L 

Molibdénio  SMEWW 3120 <0,05 mg/L 

Níquel  MM 5.4 (EAA-CG) <0,05 mg/L 

Selénio (*) MM 5.2 (EAA-GH) <0,02 mg/L 

Vanádio  SMEWW 3120 0,04 mg/L 

Zinco  MM 5.1 (EAA) 1,6 mg/L 

(*) – Ensaios não incluídos no âmbito da acreditação do Laboratório 
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ANEXO 2 

 

Desenvolvimento do método analítico para o doseamento do cobalto em mostos e vinhos 

por ETAAS 

 

 
Figura A.2.1 – Optimização das temperaturas de pirólise e atomização para amostra de vinho tinto 

[etapa de pirólise com modificador (VT + 3 µg/L de Co) e sem modificador (VT + 5 µg/L de Co); 

etapa de atomização com e sem modificador (VT + 5 µg/L de Co)] 

 

 

Figura A.2.2 – Optimização das temperaturas de pirólise e atomização para amostra de mosto [etapa 

de pirólise com modificador (mosto + 2 µg/L de Co) e sem modificador (mosto + 5 µg/L de Co); etapa 

de atomização com modificador (mosto + 2 µg/L de Co) e sem modificador (mosto + 5 µg/L de Co)] 
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Figura A.2.3 – Optimização das temperaturas de pirólise e atomização para solução padrão de Co (2 

µg/L) com modificador de matriz [Mg(NO3)2] 
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ANEXO 3 

 

Validação do método analítico para o doseamento do cobalto em mostos e vinhos por ETAAS 

 

Análise de variância 

 

A análise de variância foi realizada através do teste F de Fisher para verificar a existência de uma 

regressão significativa (comparação das variações devida à regressão e ao erro residual) e o 

ajustamento do modelo (comparação entre erro de ajustamento e erro puro). 

 

Quadro A.3.1 – Análise de variância 

Fonte de 
Variação Variação GL 

Variância 

F Snedecor (Variação/GL) 

 

     

Residual N�� O �P�' � N�� O �Q�'

O �R' N�� O ���'
 

N-2 S� 

 

(erro em 
torno do 
modelo) 

 

     

Erro puro ∑��T O �'�'
2  

nº de pontos da 
gama x SU( 

V� � S�
SU(

 

(p repetições - 1) 

    

Ajustamento variação (residual - erro puro) 
GL (residual - 

erro puro) S� 

    VW � SW
S�

 

Explicada 
pelo modelo 

variação (total - residual) 
GL (total - 
residual) SW 

     

Variação 
total  N�� O �Q�'

 N-1 - 

 

GL – graus de liberdade 

N – número de pontos experimentais (número de pontos de calibração x número de réplicas) 

�R - declive da recta dada pela regressão 

�, � - pontos da recta de calibração 
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�� - valor médio dos � 
�Q - valor médio dos � 
i1 e i2 – índices correspondentes a uma repetição do mesmo teor 

S� - variância residual 

SU( - variância do erro puro 

S� - variância do erro de ajustamento 

SW - variância do erro explicada pelo modelo 

 

Os valores dos parâmetros obtidos da regressão linear são obtidos a um nível de confiança de 95%. O 

valor de F é tabelado a 99,5% de probabilidade, em função dos graus de liberdade correspondentes à 

variância. 

 

Para a comparação dos declives das curvas de resposta foi aplicado o teste t de Student com (2N – 4) 

graus de liberdade e t tabelado a 97,5% de probabilidade. 

 

@��, A� � |�T O �'|
��C&

' � �C#
'
 

 

� - nível de significância (igual a 5%) 

N – número de pontos experimentais (número de pontos de calibração x número de réplicas) 

�C - desvio padrão do declive 

� - declive da recta 
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Quadro A.3.2 – Curva de calibração para o doseamento de Co 

Padrões (µg/L) Absorvância 

0,0 0,0006 
0,0 0,0023 
0,0 -0,0007 
2,5 0,0188 
2,5 0,0158 
2,5 0,0143 
5,0 0,0321 
5,0 0,0302 
5,0 0,0317 
7,5 0,0492 
7,5 0,0473 
7,5 0,0465 
10,0 0,0674 
10,0 0,0643 
10,0 0,0633 

 

 

Tratamento estatístico 

  

Quadro A.3.3 – Regressão linear da curva de calibração 

Parâmetros da regressão 

R múltiplo (ou ρ) 0,997666 

R2 0,995338 

R2 ajustado 0,994979 

Erro-padrão 0,001662 

Nº de observações 15 
 

 

Quadro A.3.4 – Coeficientes da regressão linear da curva de calibração 

 Coeficientes Erro-padrão t estatístico p-valor Limite inferior  Limite 
superior 

 (95%) (95%) 

       

β 0,006396 0,000121 52,683464 1,52E-16 0,006134 0,006658 

α 0,000227 0,000743 0,304886 0,77 -0,001379 0,001833 

 

       
   
       

       



Anexos 

A.7 
 

Quadro A.3.5 – Análise de variância das curvas de calibração 

Fonte de Variação Variação (x 104) GL Variância (x 104) F 

Residual  0,359263 13 0,028  
(erro em torno do 

modelo)    - 
Erro puro 0,150100 10 0,015  

Ajustamento 0,209163 3 0,070 4,645 
Explicada pelo 

modelo  76,704030 1 76,704 2775,547 
Variação total 77,063293 14 - - 

 

 

Quadro A.3.6 – Aplicabilidade: regressões lineares das curvas de adição 

 Curva VT1 Curva VB4 Curva VT6 Curva VB1 

R múltiplo (ou ρ) 0,988816 0,994752 0,993862 0,986137 

R2 0,977757 0,989531 0,987761 0,972466 

R2 ajustado 0,976046 0,988725 0,986820 0,970348 

Erro-padrão 1,087047 0,666281 0,748676 0,948056 

Nº de observações 15 15 15 15 
 

 

Quadro A.3.7 – Aplicabilidade: coeficientes das regressões lineares das curvas de adição 

  
Coeficientes Erro-padrão t estatístico p-valor 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

(95%) (95%) 

Curva VT1  

ββββ    0,979103 0,040958 23,905050 3,96E-12 0,890618 1,067587 

αααα    6,019818 0,503300 11,960690 2,17E-08 4,932504 7,107132 

Curva VB4  

ββββ    0,879983 0,025104 35,053111 2,94E-14 0,825748 0,934217 

αααα    4,670840 0,308487 15,141150 1,23E-09 4,004396 5,337285 

Curva VT6  

ββββ    1,002117 0,030938 32,391061 8,11E-14 0,935280 1,068955 

αααα    6,086339 0,354373 17,174960 2,57E-10 5,320763 6,851915 

Curva VB1  

ββββ    0,839481 0,039177 21,427785 1,59E-11 0,754844 0,924118 

αααα    9,274317 0,448746 20,667193 2,51E-11 8,304860 10,243773 
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Quadro A.3.8 – Análise de variância das curvas de calibração 

Curva de 
calibração Fonte de Variação Variação GL Variância F 

      

VT1 

 
Residual  

15,362 13 1,182 
- (erro em torno do 

modelo) 

Erro puro 2,357 10 0,236 

Ajustamento 13,005 3 4,335 18,395 

Explicada pelo modelo  675,268 1 675,268 571,451 

Variação total 690,629 14 - - 

VB4 

Residual  
5,771 13 0,444 

- 
(erro em torno do 

modelo) 

Erro puro 1,037 10 0,104 

Ajustamento 4,734 3 1,578 15,223 

Explicada pelo modelo  545,466 1 545,466 1228,721 

Variação total 551,237 14 - - 

VT6 

Residual  
7,287 13 0,561 

- 
(erro em torno do 

modelo) 

Erro puro 1,093 10 0,109 

Ajustamento 6,193 3 2,064 18,882 

Explicada pelo modelo  588,083 1 588,083 1049,181 

Variação total 595,369 14 - - 

VB1 

Residual  
11,685 13 0,899 

- 
(erro em torno do 

modelo) 

Erro puro 1,103 10 0,110 

Ajustamento 10,581 3 3,527 31,967 

Explicada pelo modelo  412,689 1 412,689 459,150 

Variação total 424,373 14 - - 
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Quadro A.3.9 – Limites analíticos  

Brancos Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 

(0,2% HNO3 + 6% C2H6O) (µg/L) (µg/L) (µg/L) 

    

1 0,1 -0,1 -0,2 

2 -0,1 -0,5 -0,4 

3 -0,1 -0,6 -0,3 

4 -0,4 -0,4 -0,3 

5 - -0,5 -0,1 

6 -0,1 -0,3 -0,4 

7 0,0 -0,3 -0,4 

8 -0,2 -0,6 -0,2 

9 -0,2 -0,5 -0,4 

10 -0,2 -0,4 -0,3 

11 -0,1 -0,3 -0,1 

12 -0,1 -0,5 -0,3 

13 -0,4 -0,3 0,0 

14 -0,2 -0,5 -0,1 

15 -0,4 - -0,1 

16 -0,1 -0,5 -0,1 

17 -0,5 -0,3 0,0 

18 0,0 -0,3 -0,2 

19 -0,2 -0,7 -0,3 

  20 
 

0,2 -0,5 -0,2 

    

<=XYZ[\]  -0,158 -0,426 -0,220 

 

LXYZ[\] 

 

0,041 0,033 0,132 
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Quadro A.3.10 – Repetibilidade em vinhos brancos e vinhos tintos  

Amostra Réplica 1 (µg/L) Réplica 2 (µg/L) Cvr (%) 

    

VT1 13,8 13,3 2,3 

VT2 12,8 12,6 1,2 

VT3 6,6 6,6 0,4 

VT4 15,0 14,8 1,1 

VT5 9,3 9,1 1,4 

VT6 7,5 7,5 - 

VB1 14,5 14,3 1,0 

VB2 13,0 12,2 4,4 

VB3 7,5 7,6 1,5 

VB4 12,4 12,6 1,1 

VB5 12,8 13,4 3,2 

VB6 5,3 5,6 4,6 



 

 

 


