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RESUMO 

No presente trabalho foi feita a selecção de cinco pesticidas para análise laboratorial, com vista à 

validação de técnicas analíticas para determinação de resíduos de pesticidas. Esta selecção teve por 

base os resíduos encontrados em uvas para vinificação e em vinhos e a caracterização toxicológica 

dos mesmos. 

Foi validado o desempenho de um método, para uso em rotina, para determinação de resíduos de 

ditiocarbamatos em vinhos por espectrofotometria de absorção molecular, de acordo com a Norma 

EN 12396-1 e os requisitos da Norma NP EN ISO/IEC 17025. Foram executadas calibrações 

analíticas na gama de 0,25 - 1,25 mg CS2/L de vinho e determinados, por regressão linear, os 

parâmetros estatísticos da recta, utilizando o Data Analysis do Microsoft Excel. Verificou-se que o 

método cumpre os requisitos de validação do documento SANCO/10684/2009. Foram analisadas 

dezassete amostras de diferentes vinhos, nas quais não foram encontrados resíduos de 

ditiocarbamatos. 

Efectuaram-se ainda estudos prévios de técnicas para extracção em fase sólida dispersa (dSPE), 

para determinação por GC-NPD e GC-FPD de resíduos de pesticidas de clorpirifos, metalaxil, 

dimetoato e penconazol em vinho, tendo em vista  a validação posterior dos métodos. Verificou-se 

haver potencialidades para a substituição dos actuais métodos de extracção líquido-líquido, por 

procedimentos de extracção por dSPE.  

 

Palavras-chaves: pesticidas, resíduos, vinho, extracção, espectrofotometria, cromatografia-

gasosa   
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ABSTRACT 

In the present study, analytical techniques for the quantification of pesticide residues were 

validated for five selected pesticides. The selection of the pesticides was based on their reported 

occurrence in wine grapes and wines and their toxicological characterization. 

The performance of a method for the determination of dithiocarbamates residues in wines was 

validated by molecular absorption spectrophotometry based on standards EN 12396-1 and NP EN 

ISO IEC 17025. Calibrations were performed in the range 0,25 - 1,25 mg CS2/L wine and the statistical 

parameters were determined by linear regression using the Microsoft Excel Data Analysis. Since the 

requirements of document SANCO/10684/2009 were met, the the method was considered validated 

for routine use. Subsequently, seventeen samples of different wines were analyzed in which no 

residues of dithiocarbamates were detected.  

Studies into the validation of methods for dispersed solid phase extraction (dSPE) of chlorpyrifos, 

metalaxyl, dimethoate and penconazole residues in wine, by GC-NPD and GC-FPD, have been 

conducted previously. Results of the present study indicated that it may be possible to replace the 

current methods of liquid-liquid extraction by procedures of dSPE extraction. 

 

 

Key words: pesticides, residues, wine, extraction, spectrophotometry, gas-chromatography.
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EXTENDED ABSTRACT 

Vine is one of the most important crops in Portuguese agriculture. To counteract the effects of 

various diseases and pests that may occur in vineyards, a great part of the total pesticide consumption 

in Portugal is dedicated to this crop. Hence, it is of great importance to study the the presence of 

pesticide residues in wine. 

Food is the basis of human life, and wine is an important part of a regular diet of populations, as 

well as one of the most widely consumed beverages. therefore contamination with toxic pesticides 

leads to severe effects on human health. Thus, it is essential to use control measures and/or reduction 

of these toxic residues products. Currently, the analysis of pesticide residues in wine is usually done 

by applying chromatographic methods, mainly by gas chromatography. Spectroscopic methods may 

also be used and are probably the most used methods for the qualitative and quantitative 

determination of organic and inorganic compounds. In these respects, this study focused on the 

validation of analytical methods for the determination of pesticide residues in wine. 

To this end, five pesticides were selected based on their reported appearance in wine grapes and 

wines, as well as their toxicological characterization. 

The performance of a method for determination of dithiocarbamates residues in wines by molecular 

absorption spectrophotometry was validated based on standards EN 12396-1 and NP EN ISO IEC 

17025. Calibrations were performed in the range 0,25 - 1,25 mg CS2/L wine and the statistical 

parameters were determined by linear regression using Microsoft Excel Data Analysis. 

An adjustment of experimental points to a first degree polynomial was noted by visual inspection of 

calibration curve, hence, the response could be considered linear in the work range. The linearity of 

the method was verified by the Pearson correlation coefficient, a value that was always equal or 

superior to 0,995, by the random distribution of residual values relative to zero and by the existence of 

a constant slope and a relatively small intercept (order of -10-2), in accordance with Beer's Law.  

The sensitivity of the method was demonstrated by the mean standard deviation of the calibration 

curve, which had a value of 0,06 mg/L. The selectivity of the method was also evaluated by the 

analysis of blanks of wines and no interference of the matrix was observed. The intermediate precision 

of the method was shown by the average relative standard deviation of 14 %. 

To evaluate the accuracy of the method, samples fortified with pesticides at three levels were 

analyzed. Based on the values obtained from these fortifications, a mean recovery of 93 % could be 

calculated. The limit of quantification was also tested experimentally and calculated to be 0,4 mg 

CS2/L wine , with a standard deviation of 19,6 %. These results indicate that the method is in 

accordance with  the requirements of document SANCO/10684/2009, which applies to pesticide 

residues analysis in food and feed.  



__________________________________________________________________________
v 

 

Seventeen samples of different wines were analyzed and no residues of dithiocarbamates were 

detected.  

For the determination of pesticide residues in wine by gas chromatography it is necessary to 

extract them first to an organic phase. This sample preparation is very time consuming and occupies 

over 80% of the total analysis time. Subsequently the current methods of liquid-liquid extraction and 

the extraction methods for dispersed solid phase extraction (dSPE) of pesticide residues (chlorpyrifos, 

dimethoate, metalaxyl and penconazole) were also evaluated in the present study. Results indicated 

that it appears possible to replace the current methods of liquid-liquid extraction by procedures of 

dSPE extraction which would imply a great reduction in sample preparation time. 

Additional studies are needed in these regards, in particular to extend extraction procedures to 

other analytes and to verify results of these procedures whengaseous or liquid chromatography with 

mass spectrometer systems are used. It is also important to further study the influence of several 

factors (e.g. pH, extraction temperatures, temperature program) in both extraction and instrumental 

analysis methods. 
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1. INTRODUÇÃO 

Pensa-se que a cultura da vinha remonta ao período Holocénico da Era Quaternária e segundo 

Amerine & Singleton (1977), muito cedo os produtos provenientes da mesma se tornaram um produto 

comerciável. Em Portugal, apesar de não existirem dados concretos quanto à origem da videira, 

sabe-se que a sua cultura é um dos ramos mais antigos da nossa Agricultura (Correia, 1985). 

A cultura da vinha assume grande importância a nível Internacional (Correia, 1985) e segundo a 

OIV (2006) a União Europeia dos 27 estados membros, apresenta a maior área de vinha a nível 

mundial, respectivamente 49,7 %. A União Europeia é também o líder ao nível da produção (60 %), 

do consumo (60 %) e do comércio internacional, importação e exportação (MADRP, 2007). 

Em Portugal, devido ao clima favorável e à forte tradição, a cultura da vinha assume-se como uma 

actividade agrícola de relevante valor económico e social (MADRP, 2007). Portugal é um produtor de 

vinhos de grande qualidade, produzindo vinhos com notável projecção mundial (Curvelo-Garcia, 

1988), assumindo-se portanto como um país de forte tradição na exportação de vinhos (MADRP, 

2007). Em 2009 houve uma produção de 5688015 hL de vinho e ocupação de uma área total de 

216496 ha, correspondendo a aproximadamente 21 % da área agrícola total destinada às principais 

culturas (INE, 2010).  

Apesar de se verificar que a produção de vinho tem vindo a diminuir em Portugal nas últimas 

décadas, a produção de vinho com qualidade reconhecida tem vindo a ganhar terreno (MADRP, 

2007; INE, 2007). Este facto prende-se com a preocupação constante dos viticultores, enólogos e 

empresas do ramo, na melhoria das condições de produção, qualidade organoléptica e nutricional 

dos seus produtos, bem como na saúde pública, indo de encontro ao aumento do grau de exigência 

dos consumidores (Larcher, 2003). Actualmente existe uma maior preocupação com a saúde e 

segurança alimentar, e nomeadamente com o impacto da utilização generalizada de pesticidas na 

agricultura e em particular na viticultura (Economou et al, 2009).  

Tendo em conta a grande importância da cultura da vinha em Portugal e os frequentes 

tratamentos a ela aplicados, devido à ocorrência de doenças e pragas que é necessário controlar, é 

de extrema importância o estudo dos produtos vitivinícolas, nomeadamente quanto à presença de 

substâncias fitofarmacêuticas. Assim muitos organismos regulamentadores, centros de investigação e 

entidades responsáveis pelo controlo de qualidade, entre outros, consideram indispensável a 

utilização de medidas de controlo e/ou redução dos resíduos tóxicos nestes produtos (Abreu, 2007). 

É de notar que muitos dos pesticidas aplicados à vinha nem sempre são eficazes e podem 

apresentar alguns inconvenientes, pois podem contaminar o ambiente, causar fitotoxicidade, destruir 

espécies benéficas no combate de determinadas pragas, causar desequilíbrios biológicos e por sua 

vez causar novas doenças, podendo ainda provocar fenómenos de resistência e também surgir em 

forma de resíduos nas uvas e consequentemente no vinho (Abreu, 2007). A ocorrência destes 

resíduos de pesticidas nas uvas são uma das maiores preocupações dos industriais visto que as 
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normas de qualidade e de segurança alimentar estão cada vez mais exigentes e rigorosas (Banerjee 

et al, 2007). 

Sendo os alimentos a base da vida humana, e o vinho uma parte da dieta regular das populações, 

bem como uma das bebidas mais consumidas socialmente (Amerine & Singleton, 1977), a sua 

contaminação com pesticidas tóxicos, leva a efeitos severos na saúde humana (Kaushik et al, 2008). 

Para minimização destes resíduos é necessário a utilização de práticas culturais adequadas, com 

especial atenção na selecção das substâncias activas a utilizar, tendo em conta não só a eficácia, 

persistência e custo destas, mas sobretudo os seus efeitos secundários em relação à toxicidade para 

o Homem, animais e ambiente, fitotoxicidade e fenómenos de resistência (Gonçalves, 2008). 

Actualmente, a análise dos resíduos de pesticidas no vinho é feita normalmente maioritariamente 

por cromatografia gasosa e líquida (López et al, 1989; Cabras et al, 1992; Holland et al, 1994; Garcia-

Repetto et al, 1996) embora se utilizem outros, em alguns tipos de determinações, como é o caso dos 

métodos espectroscópicos. 

Neste contexto, no presente trabalho validam-se os resultados de uma técnica analítica por 

espectrofotometria de absorção molecular para determinação de resíduos de pesticidas 

ditiocarbamatos em vinho, em rotina, e fazem-se estudos prévios para selecção e validação futura de 

uma técnica analítica por cromatografia gasosa com detectores de NPD e FPD, para a determinação 

de resíduos de pesticidas de clorpirifos, dimetoato, metalaxil e penconazol, também em vinhos. 

Após a Introdução abordam-se (no capítulo 2) aspectos relacionados com a problemática do uso 

de pesticidas na protecção da vinha, mencionando os principais inimigos/pragas da cultura para os 

quais os pesticidas em análise são utilizados. Ainda neste capítulo faz-se uma breve revisão sobre as 

características toxicológicas e físico-químicas dos pesticidas. Foca-se também o tema dos resíduos 

de pesticidas nos alimentos e mais especificamente em vinhos, abordando ainda, a influência das 

técnicas de vinificação nos resíduos e o controlo oficial dos mesmos. No capítulo 3, aborda-se as 

técnicas analíticas utilizadas na realização deste trabalho e nos capítulos 4 e 5 refere-se o tema da 

acreditação de laboratórios segundo a NP EN ISO/IEC 17025 e os parâmetros de validação e 

medidas de controlo dessas mesmas técnicas. Na parte experimental (no capítulo 6) descrevem-se 

os procedimentos para a determinação analítica dos resíduos de pesticidas seleccionados, em vinhos. 

Apresenta-se a caracterização físico-química dos pesticidas seleccionados, que consta na literatura, 

onde se evidencia as condições de utilização dos mesmos. A apresentação dos resultados obtidos e 

sua discussão consta no capítulo 7 e por fim, no capítulo 8, apresentam-se as conclusões finais do 

presente trabalho. 
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2. USO DE PESTICIDAS NA PROTECÇÃO DA VINHA, SUA CARACTERIZAÇÃO, 
RESÍDUOS E SEU CONTROLO NO VINHO 

2.1 Considerações gerais 

A FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (1989) define pesticida como 

sendo "toda a substância ou mistura de substâncias usadas com o intuito de prevenir, destruir ou 

controlar qualquer praga, incluindo vectores de doenças humana ou animal, espécies indesejáveis de 

plantas (infestantes) ou animais causadoras de risco potencial, ou que interfiram com a produção, 

processamento, armazenamento, transporte ou comercialização de géneros alimentícios, produtos 

agrícolas, madeira e derivados ou alimentos para animais, ou ainda substâncias que possam ser 

administradas em animais para o controlo de insectos, aracnídeos ou outros organismos que vivam à 

superfície ou no interior do seu corpo". A definição inclui também "substâncias usadas nas plantas 

como reguladores de crescimento, desfoliantes, dessecantes ou agentes de condicionamento dos 

frutos ou preventivos da queda prematura dos frutos, e ainda substâncias aplicadas nas culturas 

antes ou depois da colheita para proteger os produtos da deterioração durante o armazenamento e 

transporte". É importante referir que os pesticidas utilizados na agricultura se denominam de produtos 

fitofarmacêuticos.  

É de notar, a grande importância da cultura da vinha a nível do consumo de pesticidas, uma vez 

que esta usufrui de mais de 90 % do consumo de fungicidas na UE, o que depreende um consumo de 

mais de 50 % de pesticidas na vinha (EC, 2001). Em 2003, o consumo de pesticidas na vinha em 

Portugal atingiu os 84 % (Eurostat, 2007).  

Segundo ANIPLA (2010), tendo em conta as actuais preocupações dos consumidores em relação 

à segurança dos produtos alimentares, é visível uma crescente exigência e preocupação na utilização 

dos produtos fitofarmacêuticos. Este sector é sujeito a uma legislação específica e rigorosa, que 

resulta da transposição e adequação de directivas europeias. Só é possível a comercialização e 

utilização, no território nacional, de um produto fitofarmacêutico, após concessão de uma autorização 

de venda, através da qual se aprova, de acordo com um esquema nacional de homologação, a 

comercialização e utilização desse produto (DGADR, 2010g). 

Segundo a FAO e a WHO (World Health Organization) (1994), a homologação é o processo pelo 

qual o serviço nacional oficial responsável, aprova a colocação de um pesticida no mercado, com 

base na avaliação de diversos dados científicos que demonstram a sua eficácia para as finalidades 

propostas e a ausência de riscos aceitáveis para a saúde humana e animal, e para o ambiente. 

Para a cultura da vinha estão homologadas em Portugal, pela DGADR, diversas substâncias 

activas, 103 fungicidas e insecticidas (DGADR, 2010c), 23 herbicidas (DGADR, 2010d), três 

rodenticidas (DGADR, 2010e), dois moluscicidas (DGADR, 2010f) e dois reguladores de crescimento 

(DGADR, 2010g) para combate aos inimigos desta cultura (Anexo I). 
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2.2 Principais inimigos da vinha 

Segundo Amaro (2003), os inimigos das culturas são organismos, que pela sua actividade, podem 

contribuir para a redução da produção de uma cultura agrícola, tanto ao nível da sua quantidade 

como de qualidade. Foram considerados por Amaro & Couto (2001), cinco inimigos-chave para a 

cultura da vinha, o oídio, o míldio, a podridão-cinzenta, a traça e as infestantes, sendo os restantes 

inimigos considerados como ocasionais. Contudo, presentemente verifica-se a consolidação da 

cigarrinha-verde como inimigo-chave em Portugal, principalmente na região sul (Rodrigues, 2010). 

Uma boa identificação dos inimigos da vinha, é a base de um bom programa de luta com controlo 

optimizado e minimizado do uso de pesticidas (Carisse et al, 2006). É de notar que na maior parte 

dos casos, apenas uma combinação de vários meios de luta é eficaz na protecção da cultura (Éliard, 

1999).  

Os pesticidas em análise no presente trabalho são utilizados singularmente ou em associação 

com outros pesticidas, no combate ao oídio, ao míldio, à escoriose, à cigarrinha-verde, à pirale e às 

cochonilhas. Assim, de seguida, faz-se uma pequena revisão sobre estes inimigos/pragas da vinha. 

2.2.1. Oídio 

O oídio é uma doença originária da Costa Leste dos Estados Unidos da América (1834) (AJAP, 

2007a) e foi observada pela primeira vez na Europa, em Inglaterra, no ano 1845 (Silva, 1985). 

O oídio é causado pelo fungo Uncinula necator, um ectoparasita obrigatório que se desenvolve 

nos tecidos verdes da videira (Amaro et al, 2001a; Carisse et al, 2006). A forma perfeita, Uncinula 

necator (Schw.) Burr. (Syn. Erysiphe necator Schw) caracteriza-se por formar cleitostecas, órgãos 

esféricos fechados de cor negra na maturação, fixadas nas folhas ou sobre a epiderme dos troncos e 

bagos (Bugaret et al, 2010). Por outro lado, a forma imperfeita,  Oidium tuckeri Berk., desenvolve um 

micélio à superfície dos tecidos verdes e penetra nas células epidérmicas através de haustórios, 

órgãos de sucção, que absorvem os nutrientes das células (Amaro et al, 2001a; AJAP, 2007a; 

Bugaret et al, 2010). 

Segundo Amaro et al (2001a), todos os órgãos verdes da videira podem ser atacados pelo oídio, 

destacando-se os ataques aos bagos, órgãos mais importantes para o fabrico de vinho. Ao nível dos 

bagos mais pequenos ocorre encarquilhamento e posterior seca, já nos bagos maiores estes podem 

revestir-se de uma camada pulverulenta, e ao ser removida, observam-se umas pontuações 

acastanhadas correspondentes às células epidérmicas mortas (Amaro et al, 2001a). Os bagos jovens 

podem também cobrir-se de frutificações e a sua cutícula ou epiderme endurecer e, ao não 

acompanhar o crescimento da polpa, fendilhar perto da maturação (Amaro et al, 2001a; Bugaret et al, 

2010; Bouchrit & Terfi, s.d.). 

Para o combate desta doença a luta química é indispensável, apesar de que uma luta cultural 

preventiva pode ajudar a dificultar a evolução da doença (Amaro et al, 2001a; AJAP, 2007). Na luta 

química contra o oídio estão homologadas 24 substâncias activas, em Portugal (DGADR, 2010c). O 

emprego de fungicidas eficazes deve ser alternado o mais possível entre as famílias químicas, 
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permitindo assim limitar o risco de resistência, o risco de resíduos e de assegurar uma eficácia da 

protecção contra todas as populações de fungos presentes na vinha (Bugaret et al, 2010). 

É ainda importante que na selecção dos fungicidas se tenha em conta alguns factores de 

nocividade, tais como o estado fenológico da videira, as condições climáticas (principalmente as 

chuvas intensas, uma vez que implica a repetição imediata de alguns tratamentos), a resistência, a 

toxicidade para o ambiente, o custo por hectare, o tipo de material de aplicação e a técnica para o 

tratamento dos cachos (Amaro et al, 2001a). 

2.2.2. Míldio 

O míldio é uma doença originária da América do Norte (1834), estando a sua introdução na 

Europa datada de 1878 (Correia, 1985; Bouchrit &Terfi, s.d.). O míldio da videira é considerada a 

doença mais temida pelos viticultores uma vez que os seus danos constituem um importante 

obstáculo para a viticultura (Bugaret et al, 2010). 

O míldio é provocado pelo fungo Plasmopara viticola, um endoparasita obrigatório específico da 

videira, que pode atacar todos os órgãos verdes da mesma, ao penetrar através dos estomas, sendo 

indispensável a presença de água livre (Correia, 1985; Amaro et al, 2001b; Costa, 2006; Bugaret et al, 

2010). 

Este fungo pode causar necroses e a morte de folhas, cachos, bagos e pâmpanos (Amaro et al, 

2001b). Consoante o órgão que ataca, as manifestações da doença são diferentes, destacando-se os 

ataques aos cachos e bagos, órgãos mais importantes para o fabrico de vinho. Os cachos podem 

adquirir a forma de báculo e os bagos, manchas acastanhadas ("rot-brun"). Se se verificar um intenso 

ataque deste fungo nos cachos, estes podem ser completamente destruídos (Amaro et al, 2001b; 

Carisse et al, 2006; Sapecagro, 2010b). 

Devido ao fungo Plasmopara viticola ser um parasita obrigatório, o seu combate torna-se bastante 

difícil, sendo assim aconselhada a luta química preventiva para seu combate, ou seja, antes do 

micélio do fungo se desenvolver (Correia, 1985; Costa 2006). Contudo uma luta cultural bem 

conduzida pode proporcionar condições menos favoráveis ao desenvolvimento do míldio, permitindo 

assim uma luta química com maior facilidade (Amaro et al, 2001b; Bugaret et al, 2010). 

A luta química ao míldio pode ser feita com recurso a fungicidas de contacto (ou de superfície), 

fungicidas sistémicos ou fungicidas penetrantes (Costa, 2006) e a acção pode ser de natureza 

preventiva, curativa ou anti-esporulante (Amaro et al, 2001b). Para o combate do míldio estão 

homologadas, em Portugal, 56 substâncias activas (DGADR, 2010c). 

2.2.3. Escoriose 

A escoriose é uma doença da videira, com uma reconhecida importância económica pelos seus 

danos directos das videiras, mas também pelos danos indirectos que têm influência na longevidade 

das vinhas (Bugaret et al, 2010). Segundo Tomaz et al (1987, 1989, 1998) em Portugal existem dois 
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tipos de escoriose, a escoriose europeia causada pelo fungo Macrophoma flaccida e a escoriose 

americana causada pelo fungo Phomopsis viticola Sacc.  

A escoriose causada por Phomopsis viticola é caracterizada por diferentes sintomas consoante os 

diversos órgãos da videira que ataca, destacando-se os ataques aos cachos, órgãos mais 

importantes para o fabrico de vinho. Nos cachos podem aparecer manchas escuras no pedúnculo e 

ráquis e eventualmente, seca dos cachos. Em relação aos sintomas da doença causada por 

Macrophoma flaccida, estes são descritos no caso dos bagos, como o aparecimento de manchas 

arredondadas e deprimidas, ocorrendo o dessecamento parcial e ficando o mesmo com uma 

consistência plástica e pontuações negras (Amaro et al, 2001c). 

Para eliminação desta doença pode optar-se por uma luta cultural prevenindo assim o 

aparecimento e dispersão da doença (Amaro et al, 2001c; DRAPN, 2008). Pode também recorrer-se 

à luta química e a decisão da sua utilização, segundo Bugaret et al (2010) depende de três 

indicadores: o estado sanitário, a receptividade da vinha e as chuvas anunciadas. Caso um destes 

factores não se verifique é inútil proceder ao tratamento da videira (Bugaret et al, 2010), mas no caso 

destes três factores co-existirem os viticultores deverão então efectuar um ou dois tratamentos com 

os fungicidas homologados (Amaro et al, 2001c; DRAPN, 2008, Bugaret et al, 2010). Para a luta 

contra esta doença estão homologadas, em Portugal, dez substâncias activas (DGADR, 2010c). 

2.2.4. Cigarrinha-verde 

O nome vulgar cigarrinha-verde designa um conjunto de insectos picadores-sugadores da família 

Cicadeliae (Amaro et al, 2001d; Rodrigues, 2010). Conhecem-se seis espécies de cigarrinhas-verdes 

associadas às regiões vitícolas de Portugal Continental: Empoasca vitis, Jacobiasca lybica, 

Empoasca solani, Empoasca decipiens, Euscelidius variegatus e Psamotetrix striatus (Rodrigues, 

2010). Segundo Raposo & Amaro (2003), as espécies de cigarrinhas-verdes predominantes em 

Portugal são a  Empoasca vitis e a Jacobiasca lybica. 

A distribuição das diferentes espécies de cigarrinhas-verdes parece estar condicionada com o 

clima/condições térmicas de cada região. Verifica-se a predominância de Jacobiasca lybica em 

regiões mais quentes, a sul de Portugal (Amaro et al, 2001d; Rodrigues, 2010), enquanto que 

Empoasca vitis prefere temperaturas mais amenas (Amaro et al, 2001d), tendo-se registado uma 

predominância nas regiões do Douro e Dão (Raposo & Amaro, 2003). 

As cigarrinhas-verdes caracterizam-se pela sua cor verde clara e asas translúcidas verde 

amareladas (Amaro et al, 2001d) e armadura-bucal do tipo picadora-sugadora, o que permite às 

cigarrinhas-verdes sugarem a seiva do interior das folhas, resultando algumas deformações da 

superfície da mesma (Rebelo, 1993).  

No caso de ataques precoces, ocorrem descolorações e necroses marginais e por vezes, 

enrolamento das folhas para o seu interior. No caso de ataques em fases mais avançadas verifica-se 

o avermelhamento (castas tintas) e o amarelecimento (castas brancas) prematuros dos bordos das 

folhas afectadas (Amaro et al, 2001d, Rodrigues, 2010). Considera-se um estrago directo a redução 
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da área do tecido foliar, e consequentemente, a redução da superfície fotossinteticamente activa, 

ocorrendo assim prejuízos indirectos, devido à menor acumulação de açúcar nos bagos, o que 

consequentemente, leva a uma deficiente maturação das uvas (Rebelo, 1993; Rodrigues, 2010). 

Caso seja economicamente viável tratar a vinha contra as cigarrinhas-verdes, só o recurso à luta 

química é eficaz contra esta praga (Pereira, 1998; Amaro et al, 2001d; Rodrigues, 2010). Na luta 

química, para a protecção da vinha contra a primeira geração de cigarrinhas-verdes, devem ser 

utilizados pesticidas sistémicos para garantir uma protecção mais eficiente de todos os órgãos da 

planta. Por outro lado, contra a segunda e terceira geração, que ocorrem numa fase de actividade 

vegetativa mais reduzida, pode-se recorrer também a produtos de contacto, desde que haja uma 

pulverização uniforme em toda a folha da videira (Rodrigues, 2010). Estão homologadas, em Portugal, 

dez substâncias activas para a luta contra esta praga (DGADR, 2010c). 

2.2.5. Pirale 

Pirale (Sparganothis pilleriana Schiff) ou "lagarta esperta" é um lepidóptero (Ordem) da Família 

Tortricidae (Pereira et al, 2010) nativo da Alemanha, que tem causado elevados prejuízos 

principalmente nas videiras Europeias, uma vez que as larvas se podem alimentar de folhas e 

inflorescências da videira bem como de cachos de uvas (Schmidt-Tiedemann et al, 2001; Louis et al 

2002). 

Este lepidóptero coloca os seus ovos na página superior das folhas da videira, e refugiam-se, as 

larvas, nas fendas da madeira ou sob a casca da cepa, entrando em diapausa durante o Verão, 

Outono e Inverno. Passado este período dirigem-se para as folhas, alimentando-se destas, onde 

iniciam o seu desenvolvimento até chegarem ao estado adulto. Os principais danos surgem ao nível 

das folhas, que se apresentam roídas ou totalmente destruídas e secundariamente, as larvas podem 

atacar lançamentos e cachos, observando-se nestes últimos, a formação de ninhos de grandes 

dimensões (Pereira et al, 2010; Sapecagro, 2010c). Para eliminação desta praga por luta química 

estão homologadas 13 substâncias activas (DGADR, 2010c). 

2.2.6. Cochonilhas 

As cochonilhas são hemípteros da família Coccidae e são referidas por Coutinho (1945), a 

existência de quatro cochonilhas na vinha, a algodão (Planococcus citri), a pulvinária (Pulvinaria vitis) 

e as lapas (Parthenolecanium corni e Parthenolecanium persicae), destacando-se com maior 

importância a cochonilha algodão. Segundo Amaro (2001) esta é uma praga ocasional de importância 

bastante limitada (Amaro & Mexia, 1994). 

A cochonilha algodão hiberna sob o estado de larva ou adulto, colonizando nós e entrenós, 

pecíolos e nervuras das folhas (Pereira et al, 2010; Sapecagro, 2010a). Na Primavera a cochonilha 

algodão invade a parte aérea das videiras, fixando-se nos sarmentos e nas folhas. No Verão, invade 

também os cachos e no Outono regressa aos locais de hibernação (Silva, 1997). A presença de 

cochonilha algodão é facilmente detectada pelo seu característico aspecto farinoso, semelhante ao 

algodão, conferido pelos aglomerados de fêmeas e sacos ovígeros (branco e seroso) (Amaro, 2001). 
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A cochonilha algodão ataca primeiramente as folhas, sugando a seiva da videira, levando, em 

caso de ataques mais severos, à desvitalização da planta e à queda prematura das folhas, podendo 

mesmo numa segunda fase, atacar os bagos (Amaro, 2001; Pereira et al, 2010). Para além destes 

estragos, a cochonilha algodão produz a melada, uma substância muito rica em açúcares e outros 

nutrientes, proporcionando assim o aparecimento de outros organismos, destacando-se as formigas e 

os fungos responsáveis pela fumagina, que provoca o enegrecimento das folhas, cachos e pâmpanos 

(Amaro, 2001). Assim os ataques de cochonilha algodão prejudicam a qualidade e quantidade da 

produção de vinho, levam a rebentos mais curtos e a queda prematura das folhas conduz à 

diminuição da colheita no ano seguinte (Amaro, 2001; Pereira et al, 2010; Sapecagro, 2010a). 

Para eliminação desta praga pode-se optar por uma luta cultural, por uma luta biológica (Amaro, 

2001) ou recorrer à luta química (Pereira et al, 2010). Esta luta química deve ser feita através de 

pulverizações a alto-volume e com jacto de calda abundante dirigido às cepas (Pereira et al, 2010), 

estando homologadas apenas duas substâncias activas em Portugal (DGADR, 2010c) 

2.3 Classificação, caracterização físico-química e toxicológica de pesticidas 

2.3.1. Classificação 

Os pesticidas podem ser classificados com base na sua estrutura química, ou seja de acordo com 

os seus grupos funcionais, quanto ao modo de aplicação (aerossóis, gases, em pó, entre outros) ou 

pela sua actividade biológica específica (insecticidas, fungicidas, herbicidas, entre outros), sendo este 

último o sistema de classificação mais usual (Hoff & Zoonen, 1999; Hajslová, 1999; Éliard, 1999). 

Os pesticidas podem também ser classificados em relação às vias de penetração nos organismos, 

como pesticidas de ingestão, de contacto, penetrantes, sistémicos, fumigantes e residuais (Amaro, 

2003). 

Os pesticidas de ingestão são absorvidos quando o animal se alimenta com tecidos vegetais 

previamente tratados com o pesticida. Os pesticidas de contacto são caracterizados pela sua 

aplicação sobre a superfície externa do organismo e pela sua penetração no mesmo. Os pesticidas 

penetrantes atravessam a cutícula dos insectos e a epiderme dos vegetais não sendo transportados 

nos vasos, tendo apenas a capacidade de atravessar algumas camadas de células. Os pesticidas 

sistémicos, após penetração na planta e translocação através do sistema vascular, distribuem-se 

pelos tecidos e são armazenados, em quantidades letais para certos organismos, devido à acção 

tóxica da substância activa ou dos seus metabolitos. Os pesticidas fumigantes (sob a forma de gás) a 

temperaturas superiores a 5 ºC penetram pelas aberturas do sistema respiratório no corpo dos 

insectos, ácaros, moluscos, nematódes, roedores e das raízes das infestantes. Por último, têm-se os 

pesticidas residuais, sendo esta designação apenas utilizadas para herbicidas e para insecticidas e 

acaricidas, com diferentes significados. Os herbicidas residuais são aplicados no solo e 

posteriormente são absorvidos pela planta, adquirindo o comportamento dos pesticidas sistémicos. 

Por outro lado, os insecticidas residuais após a aplicação, persistem na superfície das plantas e a 
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penetração no insecto dá-se através do corpo do mesmo, quando este se desloca sobre essas 

superfícies (Amaro, 2003). 

2.3.2. Caracterização físico-química 

As propriedades físicas e químicas avaliam os parâmetros relacionados com as mudanças de 

estado e repartição entre fases (temperatura de fusão, temperatura de ebulição, pressão de vapor), 

com a segurança (inflamabilidade, explosividade, etc.), com os possíveis efeitos no ambiente e 

também com a eficácia de aplicação (estabilidade, tamanho das partículas, etc.) (DGADR, 2010h).  

Os pesticidas ao serem utilizados podem distribuir-se pela água, solo, ar e/ou biota (organismo 

vivo) e a fracção do pesticida que se distribui por determinado compartimento está relacionada com 

propriedades físico-químicas do próprio pesticida (Linde, 1994). O conhecimento destas propriedades 

juntamente com as características edafo-climáticas, vão condicionar a persistência, mobilidade e 

degradação dos pesticidas, sendo portanto relevante para o estudo da presença de resíduos de 

pesticidas em vinho (Abreu, 2007).  

Procede-se, de seguida, à descrição das principais propriedades de uma substância que 

influenciam o seu comportamento ambiental: solubilidade na água,  pressão de vapor,  constante de 

Henry, o coeficiente de partição solo-água e carbono orgânico-água, o coeficiente de partição 

octanol-água e o factor de bioconcentração. 

2.3.2.1. Definições 

Solubilidade na água 

A solubilidade de um composto na água (S) é a quantidade máxima desse composto que se 

consegue dissolver numa determinada quantidade de água, a uma dada temperatura. Pode ser 

expressa,  por exemplo, em mg/L, µg/L  ou, no caso de solubilidade molar, em mol/L (Linde, 1994). 

Pressão de vapor 

A pressão de vapor (P), geralmente expressa em Pa, é a pressão exercida pelo vapor de uma 

substância, que está em equilíbrio com a sua fase pura (líquida ou sólida), a uma dada temperatura. . 

Este parâmetro é normalmente utilizado como indicador da velocidade de evaporação de um 

composto (Linde, 1994). 

Constante de Henry 

A constante da Lei Henry (H) de um gás (dissolvido num líquido) é definida como sendo a razão 

entre a sua pressão de vapor (pressão parcial) e a sua solubilidade do gás na fase líquida, a uma 

dada temperatura, sendo geralmente expressa em Pa.m3.mol-1:  

H  (Equação 2-1) 
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Coeficiente de partição solo-água e carbono orgânico-água 

Os coeficientes de partição são um indicador do destino ambiental de um 

produto químico, uma vez que dá uma ideia geral de como este será distribuído no ambiente (Linde, 

1994).  

O coeficiente de partição solo-água (Kd) é designado também por coeficiente de adsorção e 

representa a quantidade de substância química que fica adsorvida no solo por quantidade de água 

(Linde, 1994): 

Kd  (Equação 2-2) 

Os valores para Kd variam consoante o teor de matéria orgânica no solo e assim define-se um 

outro conceito, o do coeficiente de partição carbono orgânico-água (Koc) que já considera o conteúdo 

orgânico do solo (Linde, 1994): 

Koc   (Equação 2-3) 

Este coeficiente, segundo Vighi & Guardo (1995), assume-se como um indicador da afinidade de 

uma substância química para com o compartimento solo/sedimento. 

Coeficiente de partição octanol/água 

O coeficiente de partição octanol/água (Kow) define-se como sendo a razão entre a concentração 

do produto químico na fase de octanol e a sua concentração na fase aquosa, sendo um valor 

adimensional: 

Kow    (Equação 2-4) 

Devido aos valores de Kow serem geralmente elevados para os produtos químicos orgânicos, é 

comum utilizar-se o valor log Kow. Normalmente, um elevado valor de kow significa que um produto 

químico tem maior afinidade por meios orgânicos (não polares) do que aquosos (polares). Sendo a a 

maioria dos pesticidas pouco polares,  tendem a acumular-se no solo ou nos organismos vivos, uma 

vez que estes contêm matéria orgânica (Linde, 1994). 

Factor de bioconcentração 

O factor de bioconcentração (BCF) é um indicador da acumulação de uma substância nos 

organismos vivos, e encontra-se definido como o valor de acumulação de uma substância química 

nos organismos vivos (biota) quando comparado com a concentração dessa mesma substância no 

compartimento ambiental: 

BCF     (Equação 2-5) 
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As substâncias químicas que apresentem elevados valores de BCF geralmente não se utilizam 

devido aos riscos que podem causar aos organismos vivos (Linde, 1994). 

De acordo com os parâmetros descritos anteriormente apresenta-se, na Tabela 1, o potencial de 

afinidade de uma substância química para os vários compartimentos ambientais. 

 
Tabela 1 - Afinidade de substâncias químicas para os compartimentos ambientais, com base nos valores de 

solubilidade em água, constante de Henry, valores de Koc e log Kow (Adaptado de Vighi & Di Guardo, 1995) 

Compartimento 
Afinidade 

Água 
S (g/L) 

Ar 
H (Pa.m3.mol-1) 

Solo 
log Koc 

Biota animal 
log Kow 

Muito elevada > 1 > 10 > 5 > 5 
Elevada 1 - 10-2 10 - 10-1 5 - 4 5 - 3,5 
Mediana 10-2 - 10-3 10-1 - 10-2 4 - 2 3,5 - 3 

Baixa 10-3 - 10-5 10-2 - 10-4 2 - 1 3 - 1 

2.3.3. Caracterização toxicológica 

Os produtos fitofarmacêuticos são produtos potencialmente tóxicos para o homem e animais e tal 

avalia-se através da sua toxicidade aguda por ingestão, contacto com a pele, por via respiratória, 

irritação da pele e olhos e sensibilização da pele, através da sua toxicidade crónica, efeitos da 

ingestão diária ao longo da vida de um indivíduo, possibilidade de provocar cancro, efeitos na 

reprodução e no desenvolvimento dos fetos, alterações genéticas e efeitos no sistema nervoso 

(DGADR, 2010h). 
A avaliação conjunta destas características é usada para a classificação toxicológica do produto 

fitofarmacêutico como muito tóxico, tóxico, nocivo, irritante ou sensibilizante, corrosivo e perigoso 

para o ambiente, sendo a mesma assinalada nos respectivos rótulos pelos símbolos correspondentes 

(DGADR, 2010h). 

De acordo com os estudos realizados sobre a toxicidade dos produtos fitofarmacêuticos são 

estabelecidas frases de Risco e de Segurança que serão incluídas nos rótulos das embalagens, com 

o objectivo de reduzir a exposição para níveis aceitáveis e evitando assim intoxicações ou outros 

efeitos durante os vários processos de preparação, aplicação e pós-aplicação dos produtos 

fitofarmacêuticos (DGADR, 2010h). Estas frases são descritas detalhadamente, por tipo de 

substância activa e respectiva formulação no Guia dos Produtos Fitofarmacêuticos - Lista dos 

Produtos com venda autorizada (DGADR, 2010b). 

A ingestão diária ao longo da vida de uma pessoa é determinada pelo ADI (Acceptable daily 

intake), que segundo o Regulamento (EC) nº. 396/2005 se define como a estimativa da quantidade de 

um pesticida em alimentos, que pode ser ingerida diariamente durante toda a vida de um indivíduo, 

sem que existam riscos apreciáveis para os consumidores, com base em todos os factos conhecidos 

no momento da avaliação e tendo em conta os grupos sensíveis da população (por exemplo crianças 

e recém-nascidos), expressa em relação ao peso corporal (peso vivo). A exposição diária pode ser 

expressa pela equação seguinte: 

Exposição diária   (Equação 2-6) 
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Define-se também a dose aguda de referência (ARfD - Acute reference dose), que segundo o 

Regulamento (EC) nº. 396/2005 estima a quantidade de um pesticida em alimentos, que pode ser 

ingerida num período curto de tempo, normalmente durante um dia (24 horas), sem riscos apreciáveis 

para o consumidor, com base nos dados produzidos por estudos adequados e tendo em 

consideração os grupos sensíveis da população, expressa em relação ao peso corporal (peso vivo). 

O consumidor está devidamente protegido, desde que as estimativas de ingestão dos resíduos de 

pesticidas não excedam o ADI ou ARfD estipulado (EFSA, 2009). Contudo considera-se que quanto 

menor for o valor de ADI e de ARfD da substância activa há um maior potencial de toxicidade, uma 

vez que é necessário uma ingestão menor de alimentos com resíduos desses pesticidas para que o 

valor do ADI e ARfD seja excedido. Estes indicadores contribuem para o estabelecimento dos LMR 

permitidos nos alimentos (Cerejeira, 2007). 

Pelo esquema da Figura 1 verifica-se que o estabelecimento dos LMR oficiais resultam da 

compatibilização do seu uso adequado, para resolver o problema fitossanitário em causa, com as 

características toxicológicas para a devida segurança dos consumidores dos produtos tratados 

(Cerejeira, 2007).  

 

 

No Anexo II reúnem-se alguns dados toxicológicos de alguns pesticidas e no Anexo III apresenta-

se a caracterização toxicológica dos mesmos.  

2.4 Resíduos de Pesticidas 

2.4.1. Definições e legislação aplicável 

A utilização de produtos fitofarmacêuticos para protecção das culturas pode dar origem a resíduos 

nos produtos agrícolas no momento da colheita, mas o nível de resíduos, quando existente, deve ser 

seguro para o consumidor. Para tal a avaliação do risco que este produto pode acarretar é feita 

Figura 1 - Processo de avaliação de risco antes do registo dos resíduos de pesticidas nos alimentos 

(Adaptado de: Hamilton & Crossley, 2004) 
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durante o processo de homologação do mesmo, utilizando critérios estabelecidos pela FAO/OMS e 

pela Comissão Europeia (DGADR, 2010h). 

Entende-se por resíduos de pesticidas qualquer substância especificada nos alimentos, em 

matérias-primas agrícolas ou em alimentos para alimentação animal e mel, resultante do uso de um 

pesticida. Este termo inclui também qualquer derivado de pesticidas, como os produtos de conversão, 

metabolitos, produtos de reacções e impurezas com considerada importância tóxica (FAO/WHO, 

2000). 

A autorização de uso dos produtos fitofarmacêuticos é limitada pelas condições de utilização entre 

as quais se destacam, uma vez que são determinantes para o nível de resíduos encontrados, a dose 

de aplicação, o intervalo de segurança, o número de aplicações e o intervalo entre essas aplicações. 

Estas condições deverão ser rigorosamente respeitadas para que o nível de resíduo no momento da 

colheita não ultrapasse o valor que serviu de base à avaliação de risco de resíduos (feita através das 

necessidades fitossanitárias e de estudos de degradação) e que foi considerado como aceitável, 

sendo este valor designado de Limite Máximo de Resíduos (LMR) (DGADR, 2010h). 

A colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, ao nível da UE, segue recentemente as 

regras descritas Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

Outubro de 2009, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. Este regulamento, 

que veio substituir a Directiva 91/414/CEE do Conselho, tem por objectivo garantir um elevado nível 

de protecção da saúde humana e animal e do ambiente, preservando simultaneamente a 

competitividade da agricultura da Comunidade. Através deste regulamento fica a garantia que a 

indústria demonstra que as substâncias, produtos produzidos ou colocados no mercado, não têm 

quaisquer efeitos nocivos na saúde humana ou animal, nem qualquer efeito inaceitável no ambiente. 

Os resíduos de pesticidas em alimentos são regulados pelo Regulamento (CE) n.º 396/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Fevereiro, onde se encontram definidos LMR para 

cerca de 250 pesticidas. Este regulamento veio definir o quadro legal para o estabelecimento de LMR 

de pesticidas no interior ou à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de 

origem vegetal ou animal (Vlachos, 2009; DGADR, 2010l). 

Os Limites Máximos de Resíduos (LMR) harmonizados, para a UE, encontram-se compilados 

numa base de dados disponível na página da Comissão Europeia 

(http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm, DGADR, 2010i). As empresas exportadoras 

de vinhos para países não pertencentes à EU têm que cumprir os LMR do respectivo país de destino, 

harmonizados e compilados em diversos sistemas de base, como o Codex Alimentarius 

(http://www.codexalimentarius.net/mrls/pestdes/jsp/pest_q-e.jsp, FAO/WHO, 2010). 

É importante estabelecer intervalos de segurança para os produtos fitofarmacêuticos, ou seja o 

período de tempo mínimo que deve decorrer entre a última aplicação do produto fitofarmacêutico na 

cultura (ou armazém) e a colheita do produto agrícola de modo a garantir que, na altura da colheita 

(ou consumo/venda, no caso dos produtos tratados em armazém), a concentração de resíduos nesse 

produto agrícola não põe em risco a saúde do consumidor (DGADR, 2010h).  
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2.4.2. Resíduos de Pesticidas em vinho 

2.4.2.1. Influência do processo de vinificação nos resíduos 

A monitorização dos resíduos de pesticidas no vinho é essencial uma vez que normalmente são 

aplicados diversos tipos de pesticidas em viticultura, podendo os seus resíduos resistir ao processo 

de fermentação do vinho e portanto estarem presentes no produto final (Cabras & Angioni, 2000).  

Os resíduos de pesticidas que ocorrem nas uvas, podem ser devidos à aplicação directa desses 

mesmos pesticidas, mas podem também ocorrer indirectamente por contaminação de áreas 

adjacentes (Patil et al, 2009). É ainda de extrema importância a influência que a presença dos 

resíduos de pesticidas nos vinhos poderá ter na conservação e características finais dos mesmos 

(Curvelo-Garcia, 1988).  

As operações unitárias que são normalmente aplicadas para o processamento dos alimentos 

reduzem ou eliminam os resíduos de pesticidas presentes (Elkins, 1989). Cada uma destas 

operações tem um efeito cumulativo na redução dos pesticidas (Geisman et al, 1975). Contudo estes 

permanecem nos resíduos sólidos destas mesmas operações (Farrow et al, 1969). 

Durante o fabrico do vinho há que considerar várias etapas que vão influenciar  o conteúdo de 

resíduos de pesticidas. O fabrico de vinho tinto e branco incorpora etapas distintas e que se 

encontram esquematizadas na Figura 2. 

 

 

Têm sido realizados vários trabalhos experimentais sobre a presença de resíduos de pesticidas 

em uvas, mostos e vinhos, verificando-se que as diferentes operações realizadas nos diferentes tipos 

de fabrico de vinho (branco e tinto) vão influenciar a presença de resíduos de pesticidas (Tabela 2). 

Figura 2 - Esquema de fabrico de vinho branco e tinto (Adaptado de: Infovini, 2010; AJAP, 2007b)
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Tabela 2 - Resíduos de pesticidas em uvas, mostos e vinhos (Adaptado de Cantagrel et al, 1993) 

Pesticida Concentração Referência 

iprodiona 
Uvas: 0,46-1,80 mg/kg 
Mostos: 0,37 mg/L 
Vinhos: 0,04-0,19 mg/L 

Fida et al (1983) 

vinclozolina 
Uvas: 0,42-0,8 mg/kg 
Mostos: 0,06 mg/L 
Vinhos: 0,03 mg/L 

Fida et al (1983) 

metalaxil 
Mostos: 0,01 mg/L 
Vinhos brancos: 0,01 mg/L 
Vinhos tintos: 0,7 mg/L 

Lopez (1989) 

propiconazol 
Mostos: 0,04 mg/L 
Vinhos brancos: 0,01 mg/L 
Vinhos tintos: 0,58 mg/L 

Lopez (1989) 

metalaxil 
Uvas: 1,69 mg/kg 
Mostos: 1,30 mg/L 
Mostos decantação: 1,14 mg/L 

Flori et al (1990) 

vinclozolina 
Uvas: 0,65 mg/kg 
Mostos: 0,43 mg/L 
Mostos decantação: 0,14 mg/L 

Flori et al (1990) 

 

Assim, pela análise da Tabela 2 pode-se verificar que a concentração em resíduos de pesticidas 

estudados é sempre maior nas uvas do que nos mostos (Fida et al, 1983), principalmente se estes 

sofrerem decantação (Flori et al, 1990). Em relação à concentração de resíduos nos vinhos, 

geralmente esta é menor do que nos mostos (Fida et al, 1983), em especial no caso dos vinhos 

brancos, uma vez que provém de mostos que sofreram o processo de decantação (Lopez, 1989). 

Contudo, no caso dos vinhos tintos, a concentração dos resíduos de pesticidas estudados é maior do 

que nos mostos (Lopez, 1989). 

Outros estudos foram realizados sobre o efeito do processo de vinificação nos níveis de resíduos 

de pesticidas (Tabela 3), tendo-se verificado que o processo de transformação das uvas em mostos e 

vinhos reduz significativamente os resíduos de pesticidas em relação aos resíduos de pesticidas 

encontrados na pele das uvas (FAO 1985; FAO, 1994; FAO 1996). É de notar que a fermentação de 

uvas com pele leva a maiores concentrações de resíduos de pesticidas, uma vez que geralmente a 

concentração de resíduos de pesticidas é maior na pele do que propriamente no fruto (FAO, 1996). 

 

Tabela 3 - Efeito do processo de vinificação nos níveis de resíduos de pesticidas 

(Adaptado de Timme et al, 2004) 

Pesticida Factor de conversão Referência 

aldicarbe 
Sumo fresco: 0,5-0,8 
Pele: 0,9-3 
Vinho novo: 0,3-0,7 
Vinho maduro: 0,2-0,6 

FAO (1994) 

penconazol 
Mosto: < 0,1-0,4 
Pele húmida: 2-3 
Pele seca: 4-8 
Vinho: < 0,1-0,4 

FAO (1985) 

tebufenozide 
Mosto, fermentação com pele: 1 
Mosto, fermentação sem pele: < 0,1-0,4 
Casca: 2-4 
Vinho: < 0,1-0,7 

FAO (1996) 
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2.4.2.2. Controlo oficial de resíduos de pesticidas em vinho 

A fim de controlar os resíduos de pesticidas é elaborado anualmente o Controlo Nacional de 

Resíduos de Pesticidas em Produtos de Origem Vegetal, pela DGADR, documento elaborado ao 

abrigo do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 144/2004, de 2 de Julho (DGADR, 2009). 

Ao nível da União Europeia, foi realizado até 2008 (com dados referentes a 2006) o Monitoring of 

Pesticide Residues in Products of Plant Origin, tendo sido substituído pelo Annual Report on Pesticide 

Residues elaborado pela EFSA de acordo com o artigo nº. 32 do Regulamento (CE) nº. 396/2005. 

Estes relatórios reúnem os dados dos programas nacionais dos países membros da União Europeia e 

alguns países membros da EFTA, não só com a finalidade de controlo dos resíduos de pesticidas, 

mas também para avaliação dos riscos do consumo desses pesticidas (CEC, 2008; EFSA 2010). 

Após a consulta e estudo do conteúdo dos relatórios mais recentes (CEC, 2008; DGADR, 2009; 

EFSA, 2009; DGADR, 2010a; EFSA, 2010), foram elaboradas as Tabela 4 e 5 com os resultados dos 

resíduos encontrados em uvas para vinho e em vinho, respectivamente. Não se apresenta o valor de 

LMR dos pesticidas na Tabela 5 por não estar estipulado para vinhos, mas apenas para uvas para 

vinificação.   

Tabela 4 - Resíduos de pesticidas em uvas para vinho 

(Adaptado de: CEC, 2008; DGADR, 2009; DGADR, 2010a) 

Pesticida Nº  total de 
amostras 

Nº amostras 
com resíduos

Resíduo máximo
encontrado 

(mg/kg) 

Nº amostras com 
resíduos que 

excedem o LMR 
LMR 

(mg/kg) País*/ano

azoxistrobina  44 3 0,40 0 2 PT/2008 
carbendazime e 
benomil 

 
 74 7 1,0 3 0,5 PT/2008 

captana +folpete  12 12 2,4 0 5 LU/2006 
clorpirifos  30 1 0,05 0 0,5 PT/2007 
clorpirifos  44 5 0,30 0 0,5 PT/2008 
cipermetrina  44 4 0,01 0 0,2 PT/2008 
ciprodinil  12 7 0,64 0 5 LU/2006 
ciprodinil  44 3 0,43 0 5 PT/2008 
deltametrina  44 4 0,10 0 0,2 PT/2008 
dimetoato  30 7 0,6 7 0,02 PT/2007 
dimetoato  44 9 0,65 9 0,02 PT/2008 
ditiocarbamatos  30 13 22 3 5 PT/2007 
ditiocarbamatos  44 32 6,2 2 5 PT/2008 
endossulfão  44 1 0,23 0 0,5 PT/2008 
fenehexamida  12 3 1,1 0 5 LU/2006 
fludioxonil  12 6 0,19 0 2 LU/2006 
fludioxonil  44 1 0,05 0 2 PT/2008 
folpete  12 12 2,4 0 5 LU/2006 
iprodiona  30 3 4,1 0 10 PT/2007 
lambda-cialotrina  44 2 0,08 0 0,2 PT/2008 
metalaxil  30 1 0,16 0 1 PT/2007 
penconazol  30 1 0,17 0 0,2 PT/2007 
pirimetanil  12 3 0,84 0 5 LU/2006 
procimidona  29 3 1,4 0 5 PT/2007 
tolilfluanida  12 1 0,15 0 5 LU/2006 
tolilfluanida  30 1 0,15 0 5 PT/2007 
tolilfluanida  44 1 2,5 0 5 PT/2008 
vinclozolina  12 1 0,08 0 5 LU/2006 

 * PT- Portugal; LU - Luxemburgo 
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Tabela 5 - Resíduos de pesticidas em vinho (Adaptado de: DGADR, 2009; DGADR, 2010a) 

 * PT- Portugal; LU - Luxemburgo 

3. TÉCNICAS ANALÍTICAS UTILIZADAS NO TRABALHO EXPERIMENTAL 

3.1 Espectrofotometria de absorção molecular UV/Vis 

As técnicas de espectroscopia baseiam-se na interacção da matéria com a radiação 

electromagnéticas (Skoog et al, 2000). Estes métodos permitem efectuar determinações qualitativas e 

quantitativas de compostos orgânicos e inorgânicos (Skoog et al, 2000). 

Os métodos espectroscópicos podem ser classificados em relação à região do espectro 

electromagnético envolvido na medição, sendo que estas regiões incluem raios-γ, raios-X, ultravioleta 

(UV), visível (Vis), infravermelho (IV), microondas e ondas de rádio (Skoog et al, 2000). 

No caso da espectrofotometria molecular ocorrem transições entre diferentes níveis de energia 

das espécies moleculares. Quando a radiação incide na amostra dá-se a absorção e cada espécie 

molecular absorve a determinados comprimentos de onda (c.d.o.), o que corresponde a transições 

electrónicas na região UV-Vis (Skoog et al, 2000).  

Experimentalmente, as absorvâncias medem-se com espectrofotómetros, utilizando células 

espectrofotométricas de quartzo ou vidro (normalmente paralelepípedos com 1 cm de lado). Os 

espectrofotómetros dispõem de uma fonte de luz, que depois de passar por um monocromador ou 

rede de refracção (para decompor a luz nas radiações de diversos c.d.o.) e uma vez seleccionado o 

c.d.o., incide sobre a célula que contém a amostra. A radiação, com o mesmo c.d.o., emerge da 

célula, com uma intensidade (I) menor do que a inicial (I0). 

Nas determinações quantitativas, para um dado c.d.o. e temperatura aplica-se a Lei de Lambert-

Beer (ou simplesmente Lei de Beer), que se pode traduzir pela expressão: 

       (Equação 3 -1), 

em que T corresponde à transmitância, ε à absortividade molar, C à concentração molar (mol/L) e b 

ao percurso óptico da célula espectrofotométrica (cm-1) (Skoog & Leary, 1992; Gonçalves, 2001).  

Assim, pela Lei de Beer, a absorvância de uma espécie, a um dado c.d.o. é directamente 

proporcional à concentração dessa espécie (A=  ), para leituras com uma célula com um dado 

percurso óptico (Gonçalves, 2001). A Lei de Beer é válida apenas para concentrações relativamente 

baixas e podem existir desvios à linearidade devido a causas instrumentais e químicas. Além da 

absorção da radiação pela solução, na célula espectrofotométrica pode haver perdas por dispersão 

de luz pela solução (devido à presença de eventuais partículas) e por reflexão nas interfases (ar-vidro, 

Pesticida Nº total amostras Nº amostras com resíduos Resíduo máximo encontrado 
(mg/kg) País*/ano

iprodiona  23 2 0,12 PT/2007 
carbendazime e 

benomil 
 
 11 1 0,02 PT/2008 
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vidro-solução), pelo que é necessário garantir que não existem partículas em suspensão na solução e 

assegurar a limpeza adequada das células (Figura 3). 

 

Dentro dos espectrofotómetros há que considerar dois tipos, os de feixe simples e os de feixe 

duplo; nos de feixe duplo, a leitura da amostra é feita por diferença para uma solução se referência 

(não absorvente), contida noutra célula (Skoog et al, 2000; Gonçalves, 2001).  

3.2 Métodos de extracção/clean-up para determinação em técnicas 
cromatográficas 

Para a determinação dos resíduos de pesticidas em vinho por cromatografia gasosa (GC - Gas 

Chromatography) em primeiro lugar é necessário proceder à extracção dos mesmos para uma fase 

orgânica (Tekel & Hatrik, 1996). 

A preparação da amostra é um processo lento, trabalhoso (Majors, 2001), uma vez que esta etapa 

consome mais de 80 % do tempo total da análise (Hyötyläinen, 2007). Assim têm sido desenvolvidos 

novos métodos mais rápidos e eficazes, os quais aumentam a precisão, a exactidão e a relação 

custo-benefício, por exemplo em termos de tempo de análise, gastos em consumíveis (Kristenson et 

al, 2006; Hyötyläinen, 2007). 

Os métodos de extracção líquido-líquido baseiam-se na partição do soluto entre duas fases 

líquidas. Pela agitação entre as duas fases o soluto transita de uma fase para outra, com um certo 

rendimento, que depende de vários factores, tais como a natureza do soluto, afinidade para cada fase, 

temperatura, pH, força iónica (quantidade de sais presentes) e matriz. A execução de extracções 

sucessivas com porções pequenas de solvente de extracção aumenta o rendimento, o que justifica, 

nalguns casos, várias operações seguidas. 

Os métodos de extracção por dSPE (extracção em fase sólida dispersa) diferem dos métodos de 

extração em fase sólida pois o adsorvente utilizado encontra-se disperso numa solução em vez de se 

encontrar fixo numa coluna. Os solutos ou, usualmente, interferentes ficam retidos nas partículas 

adsorventes e o restante na fase líquida. 

Figura 3 - Reflexão e dispersão da luz numa solução contida numa célula espectrofotométrica 

(Adaptado de Skoog et al, 2000) 
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O método QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe - rápido, fácil, barato, 

eficiente, robusto e seguro) é um novo método de extracção por dSPE que veio simplificar a 

determinação de resíduos de pesticidas em alimentos vegetais (Steiniger, 2008). O método 

QuEChERS está normalizado pela Norma EN 15662 e é um método oficial publicado na AOAC 

(Association of Official Analytical Chemists International) (Stan & Linkerhägner, 1996; AOAC, 2000).  

Este método utiliza acetonitrilo para extracção e partição líquido-líquido de pesticidas, adicionando 

sulfato de magnésio granulado (para remoção de água) e cloreto de sódio (para melhorar a extracção 

na medida em que aumenta a densidade da fase aquosa) (Maštovská & Lehotay, 2004). A maior 

parte dos pesticidas são estáveis a pH relativamente baixos e portanto neste método utilizam-se 

também sais de citrato para tamponizar o meio a pH 5-5,5 (Anastassiades et al, 2003). 

A seguir à extracção dos pesticidas do vinho, procede-se à fase de "clean-up" por utilização de 

PSA (amina primária-secundária), que remove grande parte dos ácidos orgânicos e açúcares. 

Adiciona-se sulfato de magnésio em pó, para remoção de alguma água excedente. No fim desta 

etapa o extracto é acidificado com uma pequena quantidade de ácido fórmico de modo a aumentar a 

estabilidade dos compostos sensíveis a meios básicos (Anastassiades et al, 2003; Lehotay et al, 

2005). 

3.3 Cromatografia 

3.3.1. Considerações gerais 

Os métodos cromatográficos são os mais utilizados para a realização de separações analíticas, 

permitindo identificar e determinar constituintes de misturas complexas, impossíveis de conseguir por 

outras técnicas (Skoog & Leary, 1992; Skoog et al, 2000). 

Nos métodos cromatográficos, a amostra é dispersa numa fase móvel, que pode ser gasosa, 

líquida ou um fluído supercrítico, e esta fase é forçada a passar por uma fase estacionária (imiscível), 

que se encontra fixa a uma coluna ou a uma superfície sólida. As duas fases são escolhidas de modo 

a que os componentes da amostra se distribuam pelas duas fases em graus diferentes. Os 

componentes que são fortemente retidos pela fase estacionária movem-se mais devagar e os 

fracamente retidos movem-se mais depressa. Como consequência das diferentes mobilidades, os 

componentes separam-se em bandas discretas que podem ser analisadas qualitativamente ou 

quantitativamente. 

Os métodos cromatográficos podem ser classificados usando duas abordagens diferentes, com 

base nos meios físicos em que a fase móvel e estacionária são postas em contacto, e com base nos 

tipos de fase móvel e estacionária e o tipo de equilíbrio envolvido na transferência dos solutos entre 

as fases (Skoog & Leary, 1992). 

Segundo a primeira classificação a cromatografia divide-se em: 

• cromatografia em coluna, em que a fase estacionária está fixa a um tubo estreito e a fase 

 móvel é forçada a passar por esse mesmo tubo por acção da gravidade ou sob pressão; 
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• cromatografia planar ou plana, onde a fase estacionária é suportada numa placa plana ou nos 

 interstícios de uma folha de papel, e a fase móvel, desloca-se através da fase estacionária, por 

 acção capilar ou sob influência da gravidade. 

A segunda classificação baseia-se nas fases móveis usadas, dividindo as técnicas 

cromatográficas em líquida, cromatografia gasosa e cromatografia de fluido supercrítico. 

É importante referir que, apenas a cromatografia líquida pode ser realizada em colunas ou 

superfícies planas, enquanto que a gasosa e a de fluido supercrítico apenas podem ser feitas em 

coluna (Skoog & Leary, 1992).  

3.3.2. Cromatografia gasosa 

3.3.2.1. Conceitos gerais 

A cromatografia gasosa (GC) aplica-se a amostras gasosas ou voláteis e estas são vaporizadas e 

injectadas no topo da coluna cromatográfica. Dá-se a eluição da amostra com uma fase móvel de 

arraste, constituída por gases inertes, sendo o mais utilizado o He (Skoog & Leary, 1992; Skoog et al, 

2000; Gonçalves, 2001). A eluição da amostra envolve o transporte de espécies através da coluna 

cromatográfica por adição contínua da fase móvel (Skoog & Leary, 1992). Na cromatografia gasosa, a 

fase móvel não interage com as moléculas do analito, esta apenas funciona como transporte do 

mesmo ao longo da coluna (Skoog & Leary, 1992; Skoog et al, 2000). 

Existem dois tipos de cromatografia gasosa, a cromatografia gás-sólido (GSC) e a cromatografia 

gás-líquido (GLC), sendo a última a mais utilizada nas diversas áreas científicas e normalmente é 

apenas conhecida por cromatografia gasosa (GC) (Skoog & Leary, 1992; Skoog et al, 2000). 

A cromatografia gás-líquido baseia-se na partição do analito entre a fase móvel gasosa e a fase 

líquida, apresentada como uma fina camada de um líquido não volátil, imobilizado à superfície de um 

sólido inerte (Ohlweiler, 1981; Skoog & Leary, 1992; Skoog et al, 2000; Gonçalves, 2001) ou nas 

paredes de um tubo capilar (Skoog et al, 2000).  Na Figura 4 estão representados esquematicamente 

os componentes básicos de um cromatógrafo gasoso. 

 

 Figura 4 - Esquema de um cromatógrafo gasoso (Skoog &Leary, 1992) 
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Existem vários sistemas de injecção de amostra e independentemente deste sistema,  sabe-se 

que a injecção da amostra deve ser feita o mais rapidamente possível e em quantidades pequenas (1 

a 20 µL) a fim de evitar o alargamento das bandas e más resoluções. Para melhorar a 

reprodutibilidade de volumes, usam-se válvulas no injector (Skoog & Leary, 1992), e este deve ter 

uma temperatura de aproximadamente 50 ºC acima do ponto de ebulição do componente menos 

volátil (Skoog et al, 2000). 

O tipo de coluna, a natureza do suporte sólido, o tipo e quantidade da fase líquida (estacionária) e 

o tamanho da coluna são factores de extrema importância na resolução pretendida (Mendham et al, 

2002). 

Outro factor importante em cromatografia gasosa é a temperatura da coluna, dependendo a 

temperatura óptima do ponto de ebulição da amostra e do grau de separação pretendido. Geralmente, 

uma temperatura igual ou ligeiramente acima da temperatura média de ebulição da amostra, resulta 

num tempo de eluição razoável. Contudo para amostras com uma ampla gama de temperaturas de 

ebulição, adoptam-se geralmente programas de temperatura, em que se varia progressivamente a 

temperatura da coluna ao longo do ensaio cromatográfico. Nunca é possível atingir as condições 

óptimas de todos os componentes de uma mistura complexa (Gonçalves, 2001), mas normalmente, 

para se obter uma resolução óptima, opta-se por temperaturas mais baixas. Contudo baixas 

temperaturas vão conduzir a tempos de eluição maiores e consequentemente é necessário mais 

tempo para a análise completa (Skoog & Leary, 1992; Skoog et al, 2000; Gonçalves, 2001). É ainda 

importante referir que a separação dos componentes pode ser melhorada usando uma coluna maior e 

uma amostra de volume mais pequeno (Gonçalves, 2001). 

Num cromatógrafo, um componente importante é o detector, situado à saída da coluna, e que tem 

como função o registo e medição das pequenas quantidades dos compostos da mistura separados na 

coluna e levados pelo fluxo de gás de arraste (Mendham et al, 2002). O detector ideal para 

cromatografia gasosa deve ter uma sensibilidade adequada, uma boa estabilidade (sinal de saída 

constante com o tempo) e reprodutibilidade, responder rapidamente e linearmente numa gama 

considerável, deve ter uma gama de temperaturas que vai desde a temperatura ambiente até, pelo 

menos, 400 ºC, ser fiável e fácil de usar, ter uma resposta similar para todos os analitos (ou uma 

resposta selectiva para uma ou mais classes de analitos) e não deve destruir a amostra (Skoog & 

Leary, 1992). 

 Existem diversos tipos de detectores, detector de condutividade térmica, de ionização de chama, 

de captura electrónica, termoiónico, de fotoionização, infravermelho com trasnformadas de Fourier, 

espectrometria de massa e fotométrico de chama. Nenhum dos detectores possuí todas as 

características ideais e assim sendo a escolha do tipo de detector adequado depende da natureza 

dos componentes da mistura e do nível de concentração dos mesmos (Mendham et al, 2002).  

3.3.2.2. Detector termoiónico N/P 

O detector termoiónico é selectivo para compostos com fósforo e azoto, tendo uma resposta 10 

vezes superior para átomos de fósforo do que para átomos de azoto (Skoog & Leary, 1992). Num 
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detector termoiónico o eluente é misturado com hidrogénio, e ao passar pela chama é inflamado. O 

gás quente passa então por um "bead" de silicato de rubídio, aquecido electricamente, e que é 

mantido a aproximadamente 180 V. Este "bead" aquecido, forma um plasma a 600-800 ºC, 

produzindo uma grande corrente de iões (Skoog & Leary, 1992).   

3.3.2.3. Detector fotométrico de chama 

Os detectores fotométricos de chama têm sido bastante aplicados na análise de ar e poluentes 

das águas (Skoog & Leary, 1992). O detector fotométrico de chama consiste na emissão de uma 

chama hidrogénio-ar na presença de compostos contendo enxofre (λ= 394 nm) ou fósforo (λ=526 nm), 

tendo um fotomultiplicador que detecta só a zona superior da chama e que não emite na ausência 

desses compostos (Gonçalves, 2001). Estão associados filtros ópticos que permitem seleccionar os 

comprimentos de onda para cada um dos elementos, podendo este detector, se dispuser de outros 

tipos de filtros ópticos, detectar outros compostos (Fe, Sn, Pb, compostos organometálicos).  

3.3.3. Análise qualitativa e quantitativa 

O detector que responde à presença do analito, está colocado no final da coluna cromatográfica. A 

representação do seu sinal em função do tempo (ou do volume da fase móvel adicionada) origina 

uma série de picos (Skoog & Leary, 1992; Skoog et al, 2000). O gráfico que representa esses picos, 

denomina-se cromatograma (Mendham et al, 2002). 

Os cromatogramas são ferramentas bastante úteis quer para análises qualitativas quer 

quantitativas. Através da posição de cada pico no eixo das abcissas (tempo ou volume de fase móvel) 

identifica-se os componentes da mistura, e através da área (ou altura) de cada pico, é possível 

quantificar a concentração de cada componente da amostra (Skoog & Leary, 1992; Skoog et al, 2000).  

È importante referir o conceito de tempo de retenção (tR), que é o tempo necessário, após a 

injecção da amostra, para que a mesma atinja o detector (Skoog & Leary, 1992). Na Figura 5 

apresenta-se um cromatograma para a separação de dois componentes, sendo o tR assinalado o 

correspondente ao de maior valor. 

 

 

4. ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIOS - NORMA NP EN ISO/IEC 17025 

A Acreditação de um laboratório é o reconhecimento da competência técnica para executar 

determinados ensaios e actividades (NP EN ISO/IEC 17025; IPAC, 2005). 

Figura 5 -  Cromatograma típico de uma mistura de dois componente (Skoog &Leary, 1992) 
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A Norma NP EN ISO/IEC 17025 especifica os requisitos gerais que se devem cumprir para realizar 

ensaios (e/ou calibrações), incluindo a amostragem, segundo métodos normalizados, não 

normalizados e métodos desenvolvidos pelo próprio laboratório. Esta Norma é aplicável 

independentemente do número de pessoas ou da extensão do âmbito das actividades do laboratório 

e serve de referência aos mesmos no desenvolvimento dos seus sistemas de gestão para a 

qualidade e para as actividades administrativas e técnicas. 

Esta Norma apresenta requisitos gerais de competências de gestão e técnicos. Os requisitos de 

gestão englobam requisitos de organização (4.1), Sistema da qualidade (4.2), Controlo dos 

documentos (4.3), Análise de consultas, propostas e contratos (4.4), Subcontratação de ensaios e 

calibrações (4.5), Aquisição de produtos e serviços (4.6), Serviço ao cliente (4.7), Reclamações (4.8), 

Controlo de trabalho de ensaio e/ou de calibração não conforme (4.9), Melhoria (4.10), Acções 

correctivas (4.11), Acções preventivas (4.12), Controlo de registos (4.13), Auditorias internas (4.14) e 

Revisões pela gestão (4.15). Os requisitos técnicos abrangem Generalidades (5.1), Pessoal (5.2), 

Instalações e condições ambientais (5.3), Métodos de ensaio e calibração, e validação dos métodos 

(5.4), Equipamento (5.5), Rastreabilidade das medições (5.6), Amostragem (5.7), Manuseamento dos 

itens a ensaiar ou calibrar (5.8), Garantir a qualidade dos resultados de ensaio e de calibração (5.9) e 

Apresentação dos resultados (5.10). 

Dado o âmbito do presente trabalho apenas se abordam alguns requisitos técnicos, 

nomeadamente os constantes no ponto 5.4 - Métodos de ensaio e calibração, e validação dos 

métodos, 5.9 - Garantia da qualidade dos resultados de ensaio e de calibração e consequentemente 

do ponto 5.10 - Apresentação dos resultados, da referente Norma.  

5. VALIDAÇÃO DE MÉTODOS E MEDIDAS DE CONTROLO DE QUALIDADE 

5.1 Validação de métodos 

A validação de métodos é a confirmação, através de exame e apresentação de evidência objectiva, 

de que os requisitos específicos relativos a uma dada utilização pretendida são satisfeitos (NP EN 

ISO/IEC 17025). Na validação do método será ainda considerada a sua aptidão para satisfazer os 

requisitos definidos e demonstrada a sua capacidade técnica (IPAC, 2005). Através da validação de 

um método define-se o desempenho das características do mesmo e as suas limitações. 

Há sempre a necessidade de garantir a credibilidade dos resultados analíticos e que o rigor é 

adequado à qualidade pretendida, pelo que os laboratórios devem dispor de meios humanos e 

materiais adequados, bem como definir critérios objectivos para testar os métodos que utilizam (NP 

EN ISO/IEC 17025). Sempre que um laboratório execute ensaios terá que instruir um processo de 

validação do desempenho do método durante a sua implementação, ou sempre que ocorra uma 

alteração relevante do mesmo (Mendes, 2004). Essa re-validação do método é necessária sempre 

que se muda o equipamento, o operador e/ou as instalações, bem como sempre que ocorrerem 

outras alterações significativas (NP EN ISO/IEC 17025). Assim, há a necessidade de adoptar 
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medidas de controlo de qualidade quer na fase de implementação do método, quer no seu uso em 

rotina. 

Apesar dos métodos normalizados não necessitarem de validação, é necessário avaliar o 

desempenho do método nas condições de trabalho do laboratório. Para a validação e avaliação do 

desempenho de métodos analíticos são utilizados vários parâmetros que, de seguida, serão definidos. 

Selectividade e especificidade 

A selectividade mede a capacidade de um método responder ao analito e a um número restrito de 

interferentes numa mistura complexa. Um método é específico quando responde unicamente ao 

analito presente numa mistura complexa, não havendo interferentes ao método (ISO 3534). 

Para avaliar a selectividade/especificidade, realizam-se ensaios de recuperação em que se usa 

uma série de amostras com a mesma matriz, varia-se a concentração do analito, efectuam-se 

ensaios para toda a gama de trabalho e calculam-se as percentagens de recuperação. Pode também 

efectuar-se vários ensaios com concentrações de interferentes variáveis, verificando-se assim o efeito 

que o interferente provoca no resultado e também a gama de concentrações de analito para quais a 

interferência é significativa (ISO 3534). 

Estes ensaios de recuperação (fortificação) consistem em adicionar uma quantidade conhecida de 

analito a uma amostra de modo a avaliar o efeito da matriz. Analisa-se esta amostra fortificada e a 

amostra sem fortificação pelo método usual e por fim calcula-se a percentagem de recuperação em 

relação ao analito adicionado (ISO 3534): 

   (Equação 5-1), 

Dependendo da natureza das análises e matrizes, pode optar-se por se avaliar a 

selectividade/especificidade de forma mais restritiva, através de análises de amostras com isenção de 

interferentes. 

Sensibilidade 

A sensibilidade avalia a capacidade de um método ou equipamento, para distinguir pequenas 

diferenças de analito (ISO 3534): 

      (Equação 5-2) 

No caso de métodos que envolvam rectas de calibração, a sensibilidade pode ser avaliada pelo 

declive da recta de calibração, na medida que quanto maior for o declive maior será a sensibilidade. 

Assim, há variações significativas de sinal, para variações pequenas de concentração. 

Limite de detecção e de quantificação 

Segundo a IUPAC, o limite de detecção (LD) corresponde ao início da gama em que é possível 

distinguir com uma dada confiança estatística (normalmente 95%) o sinal do branco do sinal da 

amostra, e como tal indicar se o analito em questão está ausente ou presente (IPAC, 2005). 
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O limite de quantificação (LQ) pela IUPAC, corresponde ao início da gama em que o coeficiente de 

variação (desvio-padrão relativo) se reduziu a valores razoáveis (normalmente 10%). Na prática deve 

usar-se um LQ como início da zona em que se reportam valores numéricos (IPAC, 2005). 

A gama entre LD e LQ deve ser vista como a zona de detecção qualitativa (analito presente) e não 

quantitativa, pelo que não se devem reportar valores numéricos nesta gama (IPAC, 2005). Seguindo 

as normas da IUPAC o valor do LD pode ser estimado segundo a seguinte equação: 

  (Equação 5-3), 

em que x0 concentração média do branco e s0 corresponde ao desvio-padrão do branco. 

Pode também calcular-se o LD a partir da estatística de mínimos quadráticos da recta de 

calibração, admitindo que o desvio-padrão da estimativa (Sy/x) representa o desvio-padrão do branco, 

e interpolando o correspondente valor em concentração. 

Por sua vez, o valor de LQ situa-se a 10 vezes do referido desvio-padrão: 

 (Equação 5-4) 

Em alternativa ao uso de brancos para estimar os valores de LD e LQ, podem usar-se soluções 

com concentrações vestigiárias. Depois de estimado o LQ, deve efectuar-se a confirmação 

experimental do valor, preparando um padrão com esse teor e analisando-o em condições de 

precisão intermédia (várias réplicas). Para ser aceite como LQ do método, os resultados devem 

conduzir a um coeficiente de variação máximo de 10 % (IUPAC) ou concordante com outros 

documentos legais ou regulamentares. 

Linearidade 

Em muitos métodos, em análise química, observa-se uma relação linear entre a representação do 

sinal do equipamento (ou de uma grandeza relacionada) e a concentração (ou grandeza associada), 

podendo assim definir-se uma recta de calibração (ajuste a um polinómio de 1º grau) (ISO 3534). 

Nestes métodos estabelece-se uma função de correlação entre as duas grandezas. A linearidade 

pode ser avaliada de acordo com a norma ISO 8466-1. Ao trabalhar com métodos normalizados, a 

linearidade pode ser verificada apenas pela inspecção visual da recta de calibração, pelo coeficiente 

de correlação e pela análise do gráfico de residuais. 

Exactidão 

A exactidão define-se como a concordância entre o valor obtido e o valor convencionalmente 

aceite como verdadeiro (associada ao erro) (ISO 3534), podendo ser avaliada de três formas distintas, 

pela participação em Ensaios Interlaboratoriais, pela análise de Materiais de Referência Certificados e 

pela comparação com outro método (normalizado ou de referência). Outra alternativa para avaliar a 

exactidão, na impossibilidade de usar uma das três formas referidas é através de ensaios de 

recuperação. A exactidão avalia-se através do erro. 
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O erro (absoluto) define-se como a diferença entre o valor obtido (X) e o valor convencionalmente 

aceite como verdadeiro (µ) e exprime um desvio real, medido (ISO 3534): 

 (Equação 5-5) 

É usual calcular o erro relativo através da expressão:  

 (Equação 5-6) 

Precisão 

A precisão é a concordância entre si dos valores obtidos em ensaios independentes, aplicando o 

mesmo método de ensaio a amostras idênticas, em condições especificadas (ISO 3534). A precisão, 

avalia, assim, a dispersão dos resultados obtidos entre ensaios independentes, podendo ser avaliada 

pelo desvio-padrão. O termo precisão está em desuso, sendo usual referir a repetibilidade, 

reprodutibilidade e precisão intermédia, que se explicam de seguida. 

A repetibilidade é a precisão obtida em intervalos de tempo curtos, com o mesmo operador e 

equipamento, no mesmo laboratório (ISO 3534). A reprodutibilidade é a precisão obtida com 

diferentes operadores, equipamentos e laboratórios (ISO 3534).  

Estes dois conceitos são casos extremos da precisão, existindo ainda um outro conceito,  de 

precisão intermédia, que deve ser considerado como melhor prática que a repetibilidade e 

reprodutibilidade por reflectir a variabilidade dos resultados nas condições aplicadas no laboratório 

( variações no tempo, operadores e equipamentos).  

Robustez 

Os testes de robustez permitem avaliar a sensibilidade do método face a pequenas variações no 

procedimento (por exemplo: variações de pH, temperatura, pureza de reagentes). Para avaliação da 

robustez pode-se, por exemplo, recorrer ao método de YOUDEN (ISO 3534), que permite avaliar a 

influência de 3 ou 7 factores isolados ou agrupados. E, em alternativa ao método de YOUDEN podem 

fazer-se testes em condições de precisão intermédia e efectuar uma análise detalhada dos resultados 

(ISO 3534). No caso dos métodos normalizados não há necessidade de avaliar este parâmetro. 

Incerteza 

A incerteza é um parâmetro associado ao resultado da medição, que caracteriza a dispersão de 

valores que se pode razoavelmente atribuir grandeza medida e exprime uma dúvida ou probabilidade 

de erro, sendo apenas uma estimativa e não uma quantidade exacta.  

Existem várias abordagens para a estimativa de incerteza, no âmbito do requisito 5.4 da Norma 

NP EN ISO/IEC 17025, descritas no Guia para quantificação de incerteza em ensaios químicos 

(OGC007) (IPAC, 2007): 

• abordagem "passo a passo", "componente a componente", subanalítica ou "bottom-up"; 

• abordagem baseada em informação interlaboratorial ou supralaboratorial; 
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• abordagem baseada em dados da validação e/ou controlo da qualidade do método analítico 

 recolhidos em ambiente intralaboratorial ou supra-analítica. 

A primeira abordagem é bastante complexa e trabalhosa e por envolver modelos matemáticos é 

difícil de estimar a incerteza de alguns passos do processo. A segunda abordagem é válida para os 

resultados de todos os laboratórios que participam nos ensaios interlaboratoriais e portanto não 

reflecte as condições de rotina usadas nos ensaios do laboratório em questão. A terceira abordagem 

é a mais pragmática das três e reflecte as condições utilizadas em rotina no laboratório em questão. 

Assim, descreve-se de seguida, apenas as componentes da abordagem baseada em dados da 

validação e/ou controlo da qualidade do método analítico recolhidos em ambiente intralaboratorial ou 

supra-analítica, onde se consideram três componentes para a incerteza global: 

• Incerteza associada à precisão: relacionada com a variabilidade das concentrações obtidas 

 nos ensaios de recuperação e quantificada através do respectivo desvio-padrão; 

• Incerteza associada à exactidão: inclui a incerteza da média dos ensaios de recuperação e a 

 incerteza da concentração da solução fortificada; 

• Incerteza associada a factores adicionais: consideraram-se como factores adicionais os que 

 são fixos ao longo dos ensaios e não estão contabilizados nas componentes anteriores. 

 Incluem a incerteza associada a pesagens do padrão para preparação de soluções-mãe e suas 

 diluições (calculadas com base nas incertezas associadas à pureza do padrão, calibração da 

 balança analítica, repetibilidade da balança e material volumétrico de precisão) e a incerteza 

 associada à medição da  toma de amostra. 

Os resultados devem ser apresentados da seguinte forma: 

• Quando superiores ou iguais ao Limite de Quantificação, deve indicar-se o valor numérico e 

 respectiva unidade; 

• Quando inferiores ao Limite de Quantificação, devem indicar-se como: < x (unidade), em que x 

 é o valor do LQ (exemplo: < 0,2 mg/L)  

• Quando se pretende apresentar o valor (X) com a incerteza associada (ISO 3534), deve 

 apresentar-se como: 

  (Equação 5-7) 

A incerteza deverá ser apresentada, preferencialmente, apenas com um algarismo majorado 

(embora existam autores que admitam a apresentação com dois) e o valor deve ter o mesmo número 

de casas decimais da incerteza (exemplo: 0,054 ± 0,002 mg/L). 
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5.2 Controlo de Qualidade 

5.2.1. Medidas de Controlo de Qualidade 

Qualquer análise química está sujeita a um erro, sendo necessário minimizar ou eliminar o seu 

valor e controlar a sua ocorrência. Um laboratório deve, assim, estabelecer um sistema de controlo de 

qualidade interno dos resultados, nomeadamente para as análises de rotina, e técnicas de análise 

mais usadas ou susceptíveis de originar erros, baseando-se no uso de materiais de referência 

internos (MRI), no uso de técnicas complementares e no uso de cartas de controlo estatístico (IPAC, 

2005).  

Os  materiais de referência internos podem ser uma amostra de controlo (lote reservado para este 

fim), um padrão de matriz ajustada com as amostras ou um padrão semelhante de calibração. Devem 

ser estáveis a médio ou longo prazo, permitindo controlar a precisão ao longo do tempo e devem ser 

utilizados em cada série/dia de análises (IPAC, 2005). 

As técnicas complementares de Controlo de Qualidade incluem a análise de brancos (brancos de 

reagentes, brancos de amostra), análise de replicados, repetição de análises anteriormente 

efectuadas (para amostras não perecíveis), testes de recuperação, confrontação com resultados 

obtidos por diferentes técnicas analíticas e correlação de resultados de características diferentes da 

mesma amostra (IPAC, 2005). Realça-se que por brancos de amostra, por exemplo amostras de 

vinho, se consideram amostras em que não foram detectados quaisquer resíduos dos pesticidas. Os 

brancos de reagentes são ensaios em que se substitui a amostra por água ultra pura, de modo a 

analisar possíveis interferentes ao nível dos reagentes. 

Ao nível do controlo de qualidade externo o IPAC (2005) recomenda o uso de materiais de 

referência certificados (MRC), ou padrões equivalentes e a participação em ensaios interlaboratoriais 

apropriados, nomeadamente de aptidão. 

5.2.2. Cartas de controlo e de amplitudes 

5.2.2.1. Construção das cartas de controlo e de amplitudes 

Recomenda-se a utilização de cartas de controlo estatístico (Shewart) na medida em que através 

destas os resultados estão expostos de forma fácil, clara e eficiente, permitindo assim uma avaliação 

contínua da precisão dos resultados e análise de tendências. Nas cartas de controlo marcam-se 

linhas que estabelecem os limites de aceitação, sendo estas definidas a partir do tratamento 

estatístico dos resultados de controlo de qualidade. Nestas cartas, admite-se que os valores obtidos 

seguem a distribuição Normal (distribuição de Gauss) (ISO 8258; Relacre, 1998). 

Para amostras de grande dimensão ("populações infinitas") consideram-se conhecidos os 

parâmetros média e desvio-padrão, enquanto que para amostras de pequena dimensão ("populações 

finitas") estes parâmetros consideram-se desconhecidos, pelo que se estabelece que os seus valores 

correspondem, respectivamente, à média e desvio-padrão da “população finita”. 
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Existem cartas de controlo de indivíduos e cartas de controlo de médias quer para as “populações 

finitas” quer para as “populações infinitas”. Nas cartas de controlo de indivíduos representam-se 

valores individuais de controlo de qualidade, enquanto nas cartas de médias se representam médias 

de replicados de valores de controlo de qualidade. 

Definem-se na Tabela 6 as fórmulas a utilizar para construção das cartas de indivíduos dado 

serem as mais utilizadas. Na Norma ISO 8258 consta também o procedimento referente às cartas de 

controlo de médias. 

Tabela 6 - Linhas limite das cartas de controlo de indivíduos (ISO 8258) 

Populações Linha central 
(LC) 

Linhas de aviso 
(LAS e LAI) 

Linhas de controlo 
(LCS e LCI) 

Infinitas µ µ ± 2  Desvio-padrão µ ± 3 Desvio-padrão 

Finitas  ± 1,773 média das 
amplitudes móveis 

± 2,66  média das amplitudes 
móveis 

Às cartas de controlo de indivíduos devem associar-se, no uso em rotina, cartas de amplitudes 

móveis, nas quais se representam pontos de controlo, cada um referente à diferença absoluta entre 

pontos de controlo consecutivos. No caso das cartas de controlo de médias deve, em paralelo, 

utilizar-se em rotina uma carta de amplitude, em que cada ponto de controlo desta corresponde à 

diferença absoluta máxima entre replicados. 

As cartas de amplitudes móveis, são assim uma ferramenta utilizada para o controlo de qualidade 

interno, pois há a necessidade de avaliar se as diferenças entre replicados ou ensaios consecutivos 

são aceitáveis, com base em critérios estatísticos. Na Tabela 7 apresentam-se as fórmulas para as 

linhas de controlo das cartas de amplitudes móveis. 

Tabela 7 - Linhas limite das cartas de controlo de indivíduos de amplitudes móveis (ISO 8258) 

Linha central 
(LC) 

Linhas de aviso superior 
(LAS) 

Linhas de controlo superior 
(LCS) 

médias das amplitudes 
móveis  

LC ± 2,512  média das 
amplitudes móveis 

LC ± 3,686  média das 
amplitudes móveis 

5.2.2.2. Interpretação de cartas de controlo e de amplitudes 

É necessário fazer a distinção entre a análise prévia (para estabelecimento da linhas de limite) das 

cartas de controlo e a análise em rotina. Assim para a análise prévia se uma medição estiver fora da 

linha de controlo superior ou inferior, deve-se repetir a análise. Para a análise de rotina deve-se ter 

em conta (ISO 8258; Relacre, 1998): 

• se uma medição estiver fora da linha de controlo superior ou inferior, deve-se repetir a análise; 

• caso 2 em cada 3 pontos sucessivos excederem os valor da linha de aviso superior ou inferior, 

 deve-se efectuar outro ensaio;  

• se ocorrerem 6 pontos sucessivos crescentes ou decrescentes deve-se também fazer outro 

 ensaio; se 15 pontos sucessivos estiverem dentro do intervalo média ± desvio-padrão deve-se 

 recalcular os parâmetros estatísticos;  
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• se 9 pontos sucessivos se localizarem de um dos lados da linha central, pode existir um erro 

 sistemático e então deve-se efectuar nova determinação;  

• se 14 pontos consecutivos se encontrarem alternados (subidas e descidas), indica que existe 

 um factor periódico a afectar os dados e então deve-se averiguar a sua origem e, se 

 necessário, aplicar medidas correctivas. 

A análise das cartas não se deve limitar apenas aos critérios acima descritos, devendo ser 

interpretadas com espírito crítico. 

6. SELECÇÃO DE PESTICIDAS E DETERMINAÇÃO ANALÍTICA DE RESÍDUOS DE 
PESTICIDAS EM VINHO 

6.1 Selecção de pesticidas para análise 

6.1.1. Critérios gerais de selecção 

Foi feita a selecção de cinco pesticidas para a análise em laboratório com vista à validação de 

métodos analíticos para pesquisa dos resíduos de pesticidas em vinho com base nos dados sobre os 

resíduos de pesticidas encontrados em uvas para vinificação e em vinhos (Tabela 4 e Tabela 5), nos 

dados toxicológicos e de comportamento ambiental dos mesmos e na sua caracterização toxicológica 

para o Homem (Anexo II e Anexo III). Também se atendeu aos equipamentos disponíveis no 

Laboratório de Resíduos de Pesticidas. Foi decidido utilizar para as análises realizadas no decorrer 

deste trabalho, um cromatógrafo gasoso com detector termoiónico N/P (GC-NPD), que é selectivo 

para compostos com fósforo e azoto, um cromatógrafo gasoso com detector fotométrico de chama 

selectivo para compostos com fósforo (GC-FPD) e um espectrofotómetro de absorção molecular UV-

Vis. Decidiu-se neste trabalho analisar os ditiocarbamatos por espectrofotometria de absorção 

molecular UV-Vis e o clorpirifos, dimetoato, metalaxil e penconazol por cromatografia gasosa. 

6.1.2. Ditiocarbamatos 

No caso dos ditiocarbamatos, verificou-se que ocorrem frequentemente resíduos destes pesticidas, 

tendo sido verificado em 2007, em Portugal, 13 amostras de uvas para vinho, com resíduos de 

ditiocarbamatos em 30 amostras totais e em 2008 de 44 amostras, 32 continham resíduos destes 

mesmos pesticidas. Para além destes valores considerados bastante elevados, foi também tido em 

conta que em 2007, três das 13 amostras que continham resíduos, excediam o LMR estabelecido 

para uvas para vinificação e em 2008, duas das 32 amostras excediam o mesmo LMR. Também foi 

tido em conta que, apesar de nenhum dos três ditiocarbamatos homologados para a vinha, 

mancozebe, metirame e propinebe apresentarem uma toxicidade aguda elevada, verifica-se que 

estes apresentam alta toxicidade como cancerígenos, e ainda efeitos de toxicidade para o 

desenvolvimento ou reprodução. Às várias marcas comerciais de mancozebe são atribuídas as 

classificações toxicológica Xn, N e Xi e às marcas comerciais de metirame e propinebe são atribuídas 

as classificações Xn e N. 
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6.1.3. Clorpirifos 

O clorpirifos foi seleccionado para análise, pela ocorrência dos seus resíduos em uvas para vinhos, 

não tão elevada como para os ditiocarbamatos, mas com importância relativa, verificando-se que em 

2007, em Portugal, das 30 amostras totais de uvas para vinificação, uma continha resíduo de 

clorpirifos e em 2008, também em Portugal, em 44 amostras totais, cinco continham resíduos de 

clorpirifos. Para além destes valores é necessário referir que esta substância activa possui uma 

toxicidade aguda moderada. Às várias marcas comerciais de clorpirifos são atribuídas as 

classificações toxicológica Xn, N e Xi. Em relação às suas características químicas, este pesticida 

possuí na sua estrutura fósforo e azoto, daí poder ser analisado pelos equipamentos atrás referidos 

(GC-NPD e GC-FPD).  

6.1.4. Dimetoato 

A selecção do dimetoato para análise provém da ocorrência elevada de resíduos deste pesticida, 

tendo sido detectados em Portugal, sete amostras com resíduos de dimetoato em 30 amostras totais, 

no ano de 2007 e nove amostras com resíduos de dimetoato em 44 amostras totais no ano de 2008. 

É de notar, que todas estas amostras com resíduos de dimetoato excediam o LMR, uma vez que este 

pesticida não se encontra autorizado em Portugal para a vinha. Contudo ainda há muitos viticultores 

que o utilizam para o controlo de uma vasta gama de pragas. Este pesticida apresenta um alta 

toxicidade aguda, é considerado como um possível produto cancerígeno e apresenta também uma 

alta toxicidade para o desenvolvimento ou reprodução. Esta substância activa apresenta na sua 

estrutura fósforo, o que a torna adequada para a análise cromatográfica pelos cromatógrafos 

seleccionados (GC-NPD e GC-FPD). 

6.1.5. Metalaxil 

O metalaxil não apresenta uma ocorrência elevada de resíduos nas uvas para vinificação e vinhos, 

tendo sido apenas detectada uma amostra contendo resíduos de metalaxil em 30 amostras totais, no 

ano de 2007 em Portugal, não excedendo o LMR estabelecido. O metalaxil foi seleccionado para 

análise pelo facto de possuir na sua estrutura química azoto e portanto poder ser analisado pelo 

cromatógrafo com detector termoiónico N/P (GC-NPD), e ainda por ser um pesticida com uma 

toxicidade aguda moderada.  

6.1.6. Penconazol 

Por fim, a selecção do penconazol para análise, não se baseou nos critérios toxicológicos mas sim 

pelo facto de este pesticida possuir na sua estrutura química, azoto, e portanto poder ser analisado 

pelo cromatógrafo com detector termoiónico N/P (GC-NPD). Os resíduos deste pesticida apenas 

foram detectados numa amostra em uvas para vinificação, num total de 30 amostras, no ano de 2007 

em Portugal, não tendo esta amostra excedido o LMR estabelecido. É no entanto de referir que as 

várias marcas comerciais de penconazol são classificadas com os símbolos Xi e N. 
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6.2 Caracterização físico-química dos pesticidas em análise 

Apresentam-se esquematizados no Tabela 8 os valores de algumas das propriedades físico-

químicas descritas no ponto 2.3.2, das substâncias activas em análise no presente trabalho, de 

acordo com os dados disponíveis em bibliografia especializada (Tomlin, 2006;  FOOTPRINT, 2010).  

Será feita também, de seguida, uma descrição das características físico-químicas das mesmas 

substâncias activas, com base nessas mesmas fontes. 

Tabela 8 - Propriedades físico-químicas dos pesticidas em análise 

Pesticida MM 
(g/mol) 

P. fusão 
(ºC) 

Sw  
(mg/L) 

P (a 25 ºC)
(mPa) 

H (a 25 ºC) 
(Pa.m3.mol-1)

Log Kow 
(a 20 ºC) 

Koc 
(mL/g) BCF

clorpirifos 350,9 41,5 1,05 1,43 0,478 4,7 8151 1374
dimetoato 229,3 50,5 39800 0,247 1,42x10-6 0,704 30 - 

mancozebe 271,3 Decompõe-se antes 
de fundir 6,2 0,013 5,9x10-4 1,33 998 3,2 

metalaxil 279,3 67,9 7100 0,75 1,6x10-5 1,65 500 7 
metirame 1089 156 2 0,01 5,4x10-3 1,76 500000 3,2 

penconazol 284,2 60,3 73 0,366 6,6x10-4 3,72 2205 320

propinebe 289,8 Decompõe-se antes 
de fundir 10 0,16 8,0x10-8 -0,26 - * - 

    *não determinado devido à instabilidade 
  
 MM - massa molar; P. Fusão - ponto de fusão; Sw - solubilidade em água; P - pressão de vapor; H - constante de 
 Henry; log Kow - logaritmo do coeficiente de partição octanol-água; Koc - coeficiente de partição carbono orgânico-água; 
 BCF - Factor de bioconcentração. 

6.2.1. Clorpirifos 

O clorpirifos é um insecticida pertencente à classe química dos organofosforados, com fórmula 

molecular C9H11Cl3NO3PS e estrutura química de acordo com a representada na Figura 6. 

Este pesticida é um insecticida não sistémico com acção por contacto, vapor e estomacal e é um 

inibidor de colinesterase. O clorpirifos pode ser utilizado sob a formulação GR, EC, WP, DP, UL e 

microcápsulas, apresentando-se como cristais incolores com suave odor a mercaptana. Este 

pesticida é incompatível com substâncias alcalinas. 

 

6.2.2. Dimetoato 

O dimetoato é um insecticida e acaricida, que pertence à classe química dos organofosforados, 

que apresenta a fórmula molecular C5H12NO3PS2 e a estrutura química é representada pela Figura 7. 

Figura 6 - Estrutura química do clorpirifos (Pesticideinfo, 2010)
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Este pesticida é um insecticida e acaricida sistémico com acção por contacto e estomacal e é um 

inibidor de colinesterase, podendo ser utilizado sob a formulação EC, WP, UL, GR e aerosol, 

apresentando-se como cristais incolores ou brancos/cinzentos. É um pesticida compatível com 

grande parte dos insecticidas e fungicidas, mas incompatível com substâncias alcalinas e com 

formulações à base de enxofre. 

6.2.3. Ditiocarbamatos 

Mancozebe 

O mancozebe é um fungicida pertencente à classe química dos ditiocarbamatos, que apresenta a 

fórmula molecular (C4H6MnN2S4)x(Zn)y e a estrutura química é representada pela Figura 8.  

Este pesticida é um fungicida com acção preventiva,  podendo ser utilizado sob a formulação WG, 

WP, DP, SC e DS, apresentando-se como um pó cinzento-amarelo. É um pesticida compatível com 

grande parte dos insecticidas e fungicidas. 

 

 

Metirame 

O metirame é um fungicida pertencente à classe química dos ditiocarbamatos, que apresenta a 

fórmula molecular (C16H33N11S16Zn3)x e  a estrutura química representada pela Figura 9. 

 

 

Este pesticida é um fungicida foliar não sistémico, com acção preventiva, podendo ser utilizado 

sob a formulação WG e WP, apresentando-se como um pó amarelo. É um pesticida compatível com 

grande parte dos outros pesticidas, mas incompatível com substâncias altamente alcalinas. 

Figura 7 - Estrutura química do dimetoato (Pesticideinfo, 2010) 

Figura 8 - Estrutura química do mancozebe (Pesticideinfo, 2010) 

Figura 9 - Estrutura química do metirame (EPA, 2005)
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Figura 10 - Estrutura química do propinebe (Fonte: http://www.alanwood.net) 

Propinebe 

O propinebe é um fungicida pertencente ao grupo químico dos ditiocarbamatos, que apresenta a 

fórmula molecular (C5H8N2S4Zn)x e a estrutura química é representada pela Figura 10. 

 

 

Este pesticida é um fungicida foliar básico, com acção preventiva e com excelente tolerância de 

culturas, podendo ser utilizado sob a formulação WG, WP e DP, apresentando-se como um pó 

branco com cheiro característico. É um pesticida compatível com grande parte dos outros pesticidas 

em formulações em pó, mas quando combinado com substâncias alcalinas, a pulverização deve ser 

feita imediatamente após a mistura. 

6.2.4. Metalaxil 

O metalaxil é um fungicida pertencente à classe química das fenilamidas e apresenta a fórmula 

molecular C15H21NO4 e estrutura química de acordo com a representada pela Figura 11. 

Este pesticida é um fungicida sistémico, com acção preventiva e curativa, que é absorvida pelas 

folhas, folículos estaminais e raízes, sendo também um inibidor da síntese proteica em fungos. O 

metalaxil pode ser utilizado sob a formulação WP, GR e como tratamento de sementes, 

apresentando-se como cristais brancos. É um pesticida compatível com grande parte dos outros 

pesticidas. 

 

 

6.2.5. Penconazol 

O penconazol é um fungicida pertencente ao grupo químico triazol, que apresenta a fórmula 

molecular C13H15Cl2N3 e estrutura química de acordo com a representada pela Figura 12. 

Este pesticida é um fungicida sistémico, com acção preventiva e curativa, que é absorvida pelas 

folhas com translocação acoplada. O penconazol pode ser utilizado sobe a formulação WP e EC, 

apresentando-se como pó fino de cor branca. É um pesticida compatível com fungicidas residuais. 

Figura 11 - Estrutura química do metalaxil (Pesticideinfo, 2010) 
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6.3 Utilização dos pesticidas em análise na protecção da vinha 

6.3.1. Função dos pesticidas seleccionados na protecção da vinha 

Os pesticidas em análise são eficazes para diversos tipos de doenças e/ou pragas da vinha 

(descritas no ponto 2.2), em utilização singular ou em combinação com outros pesticidas. 

Assim, o penconazol é utilizado para combate ao oídio, o metalaxil é utilizado em combinação com 

outros pesticidas no combate ao míldio e o clorpirifos é utilizado no combate à cigarrinha-verde, às 

cochonilhas (nomeadamente cochonilha-algodão) e à pirale (DGADR, 2010c). 

O dimetoato não se encontra actualmente homologado em Portugal para vinha, mas os resíduos 

deste pesticida continuam a ser encontrados, pelo que se justifica a continuação do controlo. Este 

pesticida era largamente utilizado para o controlo de uma vasta gama de pragas de diversas famílias, 

nomeadamente da família Coccidae (à qual pertencem as cochonilhas) e família Lepidoptera (à qual 

pertence a pirale) (Tomlin, 2006). 

Do grupo dos ditiocarbamatos apenas três estão homologados para a vinha: o mancozebe, o 

metirame e o propinebe, todos aplicados na luta contra o míldio e a escoriose (DGADR, 2010c). 

 

6.3.2. Tratamentos aplicados contra o oídio 

Para o combate químico do oídio, dos pesticidas em estudo neste trabalho, apenas está 

homologado o penconazol. Na Tabela 9 estão descritas as condições de utilização do penconazol na 

luta contra esta doença, para uvas de vinificação (DGADR, 2010c). 

 

Tabela 9 - Condições de utilização - penconazol na luta contra o oídio para uvas de vinificação 

Tipo de 
formulação 

Concentração 
(g s.a./hl) 

IS 
(dias) Observações 

EC 3,5 7 

Tratar a partir dos cachos visíveis, a intervalos máximos de 2 
semanas, não efectuando mais de 3 tratamentos posicionados 
antes do fecho dos cachos e alternando o seu uso com 
fungicidas com outro modo de acção 

 

Figura 12 - Estrutura química do penconazol (Fonte: http://www.sigmaaldrich.com) 
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6.3.3. Tratamentos aplicados contra o míldio 

Dos pesticidas em estudo neste trabalho, estão autorizados para o combate contra o míldio o 

metalaxil e os ditiocarbamatos (mancozebe, propinebe e metirame), podendo ter uma utilização 

singular ou em diversas misturas (DGADR, 2010c). 

O metalaxil apenas é usado para a luta contra o míldio, em mistura com outras substâncias activas 

(DGADR, 2010a), estando as condições de utilização descritas na Tabela 10, para uvas de 

vinificação (DGADR, 2010c). 

Tabela 10 - Condições de utilização - metalaxil com outras substâncias activas na luta contra o míldio para uvas 

de vinificação 

s.a. Tipo de 
formulação 

Concentração 
(g s.a./hl) IS (dias) Observações 

Não aplicar em videiras para uvas de mesa 
Não efectuar mais de 2 tratamentos com 
este ou outro fungicida do grupo das 
fenilamidas 

cimoxanil+ 
folpete+ 
metalaxil 

WP 12+100+20 42 
Tratamentos contra o míldio efectuados a 
intervalos não superiores a 12 dias 
reduzidos para 7 ou 8 em condições 
favoráveis ao desenvolvimento da doença 

cobre 
(oxicloreto)+ 

metalaxil 
WP 20+160 21 

Não efectuar mais de 2 tratamentos com 
este ou outro fungicida do grupo das 
fenilamidas 
Não aplicar em videiras para uvas de mesa 

folpete+ 
metalaxil WP 80+20 42 Não efectuar mais de 2 tratamentos com 

este ou outro fungicida do grupo das 
fenilamidas 

mancozebe+ 
metalaxil WP 160+20 56 

Não efectuar mais de 2 tratamentos com 
este ou outro fungicida do grupo das 
fenilamidas 

 

O mancozebe pode ser utilizado na luta contra o míldio de forma singular ou em mistura com 

outras 11 substâncias activas. Na Tabela 11 estão descritas as condições de utilização destas 

substâncias activas na luta contra esta doença, para uvas de vinificação (DGADR, 2010c). 
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Tabela 11 - Condições de utilização - mancozebe e mistura deste com outras substâncias activas na luta contra 

o míldio para uvas de vinificação 

 

O metirame pode ser utilizado na luta contra o míldio de forma singular ou em mistura com outras 

duas substâncias activas, estando as condições de utilização descritas na Tabela 12, para uvas de 

vinificação (DGADR, 2010c). 

s.a. Tipo de 
formulação 

Concentração 
(g s.a./hl) 

IS 
(dias) Observações 

mancozebe 
WG 
WP 
SC 

195 
200 
200 

56 - 

benalaxil+ 
mancozebe WP 20+162,5 56 

Não efectuar mais de 2 tratamentos com 
este ou outro fungicida do grupo das 
fenilamidas 

benalaxil-M+ 
mancozebe WP 10+162,5 56 

Não efectuar mais de 2 tratamentos com 
este ou outro fungicida do grupo das 
fenilamidas 

bentiavalicarbe 
(éster isopropílico) 

+mancozebe 
WG 2,88+126 - 

3,2+140  56 
Não efectuar mais de 3 tratamentos, por 
campanha, com este produto ou outro 
contendo o mesmo grupo (CAA) 
Não aplicar em videiras para uvas de 
mesa 

cimoxanil+ 
folpete+ 

mancozebe 
WP 12+50+50 56 

Tratamentos contra o míldio efectuados a 
intervalos não superiores a 12 dias 
reduzidos para 7 ou 8 em condições 
favoráveis ao desenvolvimento da 
doença 

WP 
WG 12+139,5 56 

Tratamentos contra o míldio efectuados a 
intervalos não superiores a 12 dias 
reduzidos para 7 ou 8 em condições 
favoráveis ao desenvolvimento da 
doença 

cimoxanil+ 
mancozebe 

XX 12+120 56 - 
cobre (sulfato de 
cobre e cálcio) 
+mancozebe 

WP 33+120 56 - 

dimetomorfe + 
mancozebe WP 15+133,4 - 

18+160 42 

Não aplicar em videiras para uvas de 
mesa 
Não efectuar mais de 3 tratamentos, por 
campanha, com este produto ou outro 
contendo o mesmo grupo (CAA) 

fosetil-alumínio+ 
mancozebe WG 140+140 56 Tratamentos efectuados a intervalos de 2 

semanas 

mancozebe+ 
metalaxil WP 160+20 56 

Não efectuar mais de 2 tratamentos com 
este ou outro fungicida do grupo das 
fenilamidas 

mancozebe+ 
metalaxil-M WG 160+10 56 

Não efectuar mais de 2 tratamentos com 
este ou outro fungicida do grupo das 
fenilamidas 

mancozebe+ 
zoxamida WG 100,05+12,495- 

120,06+14,994 56 - 
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Tabela 12 - Condições de utilização - metirame e mistura deste com outras substâncias activas na luta contra o 

míldio para uvas de vinificação 

s.a. Tipo de 
formulação 

Concentração 
(g s.a./hl) IS (dias) Observações 

metirame WG 160 56 - 

cimoxanil+ 
metirame WP 12+135 56 

Tratamentos contra o míldio efectuados a 
intervalos não superiores a 12 dias 
reduzidas para 7 ou 8 em condições 
favoráveis ao desenvolvimento da 
doença 
Não efectuar mais de 3 tratamentos, por 
ano e no total das doenças, com este ou 
outro fungicida do grupo dos QOI 

metirame+ 
piraclostrobina WG 82,5+7,5 56 Este produto destina-se ao combate ao 

míldio da videira, quando se efectue um 
tratamento de combate a este patogéneo 
está-se a proteger simultaneamente a 
videira do oídio  

 

O propinebe pode ser utilizado na luta contra o míldio de forma singular ou em mistura com outras 

duas substâncias activas, estando as condições de utilização descritas na Tabela 13, para uvas de 

vinificação (DGADR, 2010c). 

Tabela 13 - Condições de utilização - propinebe e mistura deste com outras substâncias activas na luta contra o 

míldio para uvas de vinificação 

6.3.4. Tratamentos aplicados contra a escoriose 

Dos pesticidas em estudo neste trabalho, podem ser utilizados na luta química contra a escoriose 

os ditiocarbamatos, estando homologados para esta doença da vinha, o mancozebe, o metirame e o 

propinebe (DGADR, 2010c). 

O mancozebe poderá ser utilizado na luta química contra a escoriose em utilização singular ou em 

mistura com o fungicida sistémico fosetil-alumínio. O metirame poderá ser utilizado na luta contra esta 

praga em utilização singular ou em mistura com peraclostrobina. O propinebe apenas pode ser 

s.a. Tipo de 
formulação 

Concentração 
(g s.a./hl) 

IS 
(dias) Observações 

propinebe WP 175 56 - 

cimoxanil+ 
propinebe WP 12+145 56 

Tratamentos contra o míldio efectuados a 
intervalos não superiores a 12 dias 
reduzidos para 7 ou 8 em condições 
favoráveis ao desenvolvimento da doença 
Para protecção simultânea contra míldio e 
oídio nas regiões onde se efectuam 
normalmente tratamentos contra o míldio. 
Não efectuar mais de 3 tratamentos com 
este ou outro fungicida do grupo dos DMI e 
posicionados antes do fecho dos cachos, 
alterando o seu uso com fungicidas com 
outro modo de acção 

cimoxanil+ 
propinebe+ 
tebuconazol 

WP 12+145+10 56 

Tratamentos contra o míldio efectuados a 
intervalos não superiores a 12 dias 
reduzidos para 7 ou 8 em condições 
favoráveis ao desenvolvimento da doença 
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utilizado na luta contra a escoriose em utilização singular. Na Tabela 14 estão as condições de 

utilização destas substâncias activas na luta contra esta praga, para uvas de vinificação (DGADR, 

2010c). 

Tabela 14 - Condições de utilização - ditiocarbamatos e mistura destes com outras substâncias activas na luta 

contra a escoriose para uvas de vinificação 

s.a. Tipo de 
formulação 

Concentração 
(g s.a./hl) 

IS 
(dias) Observações 

mancozebe 
WG 
WP 
SC 

157,5-277,5 
160-280 
160-280 

- 

metirame WG 320 - 
propinebe WP 140-280 - 

mancozebe+ 
fosetil-alumínio WG 122,5+122,5 - 

Dois tratamentos na Primavera nos estados D 
e E 

metirame+ 
peraclostrobina WG 82,5+7,5 56 

Efectuar um tratamento entre o gomo de 
algodão e as três folhas livres. Em vinhas 
fortemente atacadas efectuar dois 
tratamentos: o primeiro entre o gomo de 
algodão e a ponta verde e o segundo entre a 
saída das folhas e as três folhas livres 

6.3.5. Tratamentos aplicados contra a cigarrinha-verde 

Para a cigarrinha-verde dos pesticidas a estudar no presente trabalho, apenas o insecticida 

clorpirifos poderá ser utilizado singularmente ou em mistura com cipermetrina. Na Tabela 15 estão as 

condições de utilização destas substâncias activas na luta contra esta praga, para uvas de vinificação 

(DGADR, 2010c). 

Tabela 15 - Condições de utilização - clorpirifos e mistura deste com outra substância activa na luta contra a 

cigarrinha-verde para uvas de vinificação 

s.a. Tipo de 
formulação 

Concentração (g 
s.a./hl) IS (dias) Observações 

EC 36 56 - 
CS 35 21 - clorpirifos 
EC 36 21 - 

cipermetrina+clorpirifos EC 4+40 21 - 

 

6.3.6. Tratamentos aplicados contra a pirale 

Da lista dos pesticidas a estudar neste trabalho, para o combate a pirale estão homologados o 

clorpirifos e a mistura deste com cipermetrina, estando as condições de utilização descritas na Tabela 

16, para uvas de vinificação (DGADR, 2010c). 

 
Tabela 16 - Condições de utilização - clorpirifos e mistura deste com outra substância activa na luta contra a 

pirale para uvas de vinificação 

Sa Tipo de 
formulação 

Concentração (g 
s.a./hl) IS (dias) Observações 

EC 72-96 56 - clorpirifos 
CS 72,5-95 21 - 

cipermetrina+clorpirifos EC 4+40 21 - 
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6.3.7. Tratamentos aplicados contra a cochonilha algodão 

Para as cochonilha algodão, dos pesticidas a estudar no presente trabalho, apenas o insecticida 

clorpirifos está homologado, estando as condições de utilização descritas na Tabela 17, para uvas de 

vinificação (DGADR, 2010c). 

 

Tabela 17 - Condições de utilização - clorpirifos na luta contra a conchonilha-algodão para uvas de vinificação 

Tipo de 
formulação 

Concentração 
(g s.a./hl) 

IS 
(dias) Observações 

Tratamento de Inverno: Tratar durante o repouso vegetativo, 
adicionando 1,5 litros de um produto contendo 80% de óleo de 
verão EC 72-96 21 
Tratamento durante o ciclo vegetativo: Efectuar tratamentos sob a 
forma juvenil, molhando bem toda a planta e utilizando a 
concentração mais baixa 

6.4 Laboratório de Resíduos de Pesticidas 

O trabalho analítico  foi realizado no Laboratório de Resíduos de Pesticidas (LRP) da Unidade de 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico de Protecção de Plantas do Instituto Nacional dos 

Recursos Biológicos, I.P. (INRB). 

O LRP teve a sua origem em 1961, na Secção de Toxicologia do Laboratório de Fitofarmacologia 

(LF) da Direcção-Geral dos Serviços Agrícolas, tendo este serviço sido pioneiro na determinação de 

resíduos de pesticidas em alimentos em Portugal. Actualmente o LRP pertence ao INRB e este 

prossegue atribuições do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, sob 

superintendência e tutela do respectivo ministro. 

O LRP encontra-se nomeado como Laboratório Nacional de Referência para os resíduos de 

pesticidas em frutos, hortícolas e em cereais, sendo deste modo o interlocutor nacional junto dos 

Laboratórios Comunitários de Referência para os mesmos tipos de ensaios. O LRP está acreditado 

como Laboratório de Ensaios segundo a Norma NP EN ISO/IEC 17025 desde Junho de 2005, para a 

determinação de resíduos de pesticidas em produtos alimentares de origem vegetal com baixo teor 

em gordura. 

6.5 Método analítico para determinação de resíduos de ditiocarbamatos em vinhos 

6.5.1. Métodos aplicáveis 

Os métodos mais utilizados para a determinação de ditiocarbamatos e seus metabolitos baseiam-

se na decomposição destes em sulfureto de carbono, seguida de quantificação por um método 

instrumental de análise, como por exemplo a espectrofotometria (Cullen, 1964; Caldas et al, 2001) e 

cromatografia gasosa. 
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6.5.2. Procedimento interno do LRP 

O procedimento interno do Laboratório de Resíduos de Pesticidas para a determinação de 

fungicidas ditiocarbamatos em vinhos por espectrofotometria tem por referência a Norma europeia EN 

12396 - 1: Non-Fatty foods - Determination of dithiocarbamate and thiuram disulfide residues - Part 1: 

Spectrometric method.  

É de notar que todos os equipamentos e materiais utilizados para a realização deste método 

cumprem os requisitos da Norma NP EN ISO/IEC 17025 e do Guia para a acreditação de laboratórios 

químicos (IPAC, 2005) em relação às calibrações e verificações das mesmas. 

Princípio do método 

A amostra de vinho é aquecida com ácido clorídrico e cloreto de estanho(II), dando-se a hidrólise 

dos ditiocarbamatos e do tirame, com libertação de sulfureto de carbono. Este é separado por 

destilação e recolhido numa solução etanólica de acetato de cobre(II) e dietanolamina. Nestas 

condições, o sulfureto de carbono forma dois complexos amarelos de Cu(II)-N,N-bis(2-

hidroxietil)ditiocarbamato na razão molar Cu:CS2 = 1:1 e 1:2. A absorvância global destes dois 

produtos de reacção é determinada a 435 nm e a concentração na amostra é calculada por 

interpolação linear e é expressa em mg/L de CS2. Trata-se, portanto, de um método que doseia o 

resíduo total de ditiocarbamatos, não permitindo identificar os compostos individualmente. 

Reagentes, equipamento e material específico 

Os reagentes utilizados neste método estão esquematizados na Tabela 18. 

Tabela 18 - Reagentes utilizados para realização do método de determinação de ditiocarbamatos 

Acetato de cobre(II) monohidratado 
(Cu(CH3COO)2·H2O), p.a.  (Merck) Hidróxido de sódio (NaOH), p.a. (Merck) 

Água ultra-pura (tipo 1) 
Ácido clorídrico (HCl) concentrado (37%, 
d=1,19), p.a. (Riedel-deHa n) 

Cloreto de estanho(II) dihidratado (SnCl2·2H2O), p.a. 
(Panreac) 

Solução de tirame (padrão analítico), pureza  
99,0% 

Dietanolamida, p.a. (Riedel-deHa n) 
Sulfureto de carbono (CS2), pureza 99,9%, p.a. 
(Merck) 

Etanol (CH3CH2OH) absoluto, 97%, p.a. (Riedel-deHa n) 

A partir dos reagentes, acima esquematizados, são preparadas algumas soluções: 

• Solução de acetato de cobre(II) monohidratado, 400 mg/L: 

 Pesar 40 mg de acetato de cobre(II) monohidratado, com aproximação a 1 mg, e dissolver em 

 etanol, num gobelé, com ligeiro aquecimento. Após arrefecimento, faz-se uma transferência 

 quantitativa para um balão volumétrico de 100 mL, perfazendo o volume com etanol. 

• Reagente de desenvolvimento de cor: 

 Adicionar sucessivamente, num balão volumétrico de 250 mL, 100 mL de etanol, 30 mL de 

 solução de acetato de cobre(II) e 25 g de dietanolamina, perfazer o volume com etanol. 

• Solução-mãe de cloreto de estanho(II), 33,6 g/L SnCl2: 

 Dissolver 40 g de cloreto de estanho(II) dihidratado em 100 mL de ácido clorídrico concentrado. 
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• Solução diluída de cloreto de estanho(II): 

 Pipetar 20 mL de solução-mãe de cloreto de estanho(II) e adicionar, lentamente e com cuidado, 

 20 mL de solução de  ácido clorídrico concentrado, num gobelé de 500 mL. 

• Solução de hidróxido de sódio, 100 g/L: 

 Pesar 10 g para um gobelé e dissolver em 100 mL de água. 

• Solução-mãe de sulfureto de carbono, ≈ 25 mg CS2/mL: 

 Pesar, com aproximação a 10 mg, um balão volumétrico de 50 mL (com tampa) contendo cerca 

 de 40 mL de etanol. Adicionar cerca de 1 mL de sulfureto de carbono (equivalente a ≈ 1,25 g), 

 utilizando uma pipeta, fechar o balão e voltar a pesar, de modo a obter a massa rigorosa de 

 sulfureto de carbono por diferença. Por fim, perfazer o volume com etanol, homogeneizando. 

•  Solução intermédia de sulfureto de carbono, ≈ 2,5 mg CS2/mL: 

 Pipetar 1 mL de solução-mãe de sulfureto de carbono para um balão volumétrico de 10 mL e 

 diluir com etanol até à marca. 

• Solução intermédia de sulfureto de carbono, ≈ 50 µg CS2/mL: 

 Pipetar 1 mL de solução intermédia de sulfureto de carbono, 2,5 mg/mL, para um balão 

 volumétrico de 50 mL e diluir com etanol até à marca. 

• Solução diluída de tirame, ≈ 50 µg/mL: 

 Pipetar 1 mL de solução de tirame de 499,95 µg/mL (já existente no laboratório) para um balão 

 volumétrico de 10 mL e perfazer o volume com etanol, homogeneizando. 

Os equipamentos, bem como os materiais específicos utilizados neste método estão 

esquematizados na Tabela 19. 

Tabela 19 - Equipamentos e material específico utilizados para realização do método de determinação de 

ditiocarbamatos 

Aparelho de decomposição e destilação (Figura 13) Espectrofotómetro UV-Vis, de feixe duplo 
Digilab Hitachi U-2800 

Balança analítica manual Mettler B5 Sistema de vácuo 
Balança técnica digital Mettler PB 1502-S  Mantas de aquecimento Isopad LG2/ER 
Células espectrofotométricas de quartzo de 10 mm 
de percurso óptico 

Material corrente de laboratório, incluindo material 
volumétrico da classe A e AS 

Espectrofotómetro UV-Vis, de feixe duplo 
Jasco V-530 

Sistemas de purificação Millipore Rios 5 e Millipore 
Académic 

 

Procedimento experimental 

Decomposição dos ditiocarbamatos:  

Em primeiro lugar preparar o aparelho de decomposição e destilação, conforme a Figura 13. 

Introduzir anéis de vidro no primeiro tubo de absorção (F) e adicionar 10 mL da solução de hidróxido 

de sódio, 100 g/L. Introduzir 15 mL do reagente de desenvolvimento de cor no segundo tubo de 

absorção (I). Colocar a 200 mL da amostra de vinho a analisar no balão de 3 tubuladuras (A) e fechar 

o balão, ao colocar o tubo com 2 bolas aberto (B). De seguida adicionar 40 mL da solução diluída de 
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cloreto de estanho(II), através do funil de carga (C), abrindo completamente a torneira, e fechando-a 

logo que o líquido tenha sido escoado completamente. 

 

 

Estabelecer todas as ligações (E, G e J) e abrir a água de refrigeração e de seguida a torneira do 

vácuo. Ligar a manta de aquecimento (L) e vigiar o nível no tubo de bolas, e se o nível do líquido se 

aproximar da primeira bola, abrir ligeiramente a torneira do funil de carga por breves segundos e/ou 

abrir um pouco a torneira do vácuo. Manter o sistema em funcionamento durante 60 minutos, 

contados a partir do momento em que a mistura no balão de 3 tubuladuras entre em ebulição. 

Findo esse tempo, desligar a manta de aquecimento, abrir a torneira do funil de carga e fechar a 

torneira de vácuo. Retirar o segundo tubo de absorção e transferir, quantitativamente, o conteúdo 

para um balão volumétrico de 25 mL (ou de 50 mL se apresentar uma cor amarela muito intensa) e 

perfazer o volume do balão com etanol, à temperatura ambiente. 

Leituras de absorvância: 

Para se proceder à medição espectrofotométrica é necessário preparar uma solução de referência, 

medindo 15 mL do reagente de desenvolvimento de cor para um balão volumétrico de 25 mL e 

perfazendo o volume com etanol e aguardar 60 minutos. 

Colocar em duas células espectrofotométricas a solução de referência e efectuar o auto-zero. De 

seguida, deixar uma das células com a solução de referência e colocar na outra célula a amostra a 

analisar e fazer a medição espectrofotométrica a 435 nm. 

Preparação de amostras fortificadas: 

Preparar amostras de vinho (tomas de 200 mL) fortificadas a três níveis (de forma a obter um 

ponto no início, um a meio e um no fim da recta de calibração), pela adição de solução diluída de 

tirame 50 µg/mL no balão de 3 tubuladuras, fazendo-as passar por todo o processo de decomposição. 

Gama baixa (0,05 mg/L de vinho - 0,25 mg/L de vinho): 

Figura 13 - Aparelho de decomposição e destilação 
A – Balão de fundo redondo, 500 mL, com 3 tubuladuras. B - Tubo com 2 bolas, aberto. C – Funil de carga, com torneira. D – 

Condensador (D1 – entrada de água; D2 – saída de água). E – Junta de ligação com pinça. F - Tubo de absorção (de 
interferências) com anéis de vidro. G – Tubo de ligação. H – Cabeça do tubo de absorção. I – Tubo de absorção (de sulfureto 

de carbono). J – Ligação à fonte de vácuo. L – Manta de aquecimento. 
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• Fortificado 1: 0,31 mL da solução tirame, 50 µg/mL ≈ 15,5 µg de tirame 9,82 µg CS2; 

• Fortificado 3: 1,00 mL da solução tirame, 50 µg/mL ≈ 50,0 µg de tirame  31,7 µg CS2; 

• Fortificado 5: 1,50 mL da solução tirame, 50 µg/mL ≈ 75,0 µg de tirame  47,5 µg CS2. 

Gama alta (0,25 mg/L de vinho - 1,25 mg/L de vinho): 

• Fortificado 1: 1,50 mL da solução tirame, 50 µg/mL ≈ 75,0 µg de tirame  47,5 µg  CS2; 

• Fortificado 3: 5,00 mL da solução tirame, 50 µg/mL ≈ 250 µg de tirame  158 µg CS2 (antes 

da  optimização utilizou-se 4,9 mL da solução tirame, 50 µg/mL ≈ 245 µg de tirame  155,151 µg 

 CS2); 

• Fortificado 5: 8,00 mL da solução tirame, 50 µg/mL ≈ 400 µg de tirame  253,308 µg CS2. 

Preparação de padrões da recta de calibração: 

Preparar 5 padrões da recta de calibração, independentes do processo de decomposição: 

•  Gama baixa: Adicionar a cada um dos 5 balões volumétricos de 25 mL, 15 mL do reagente de 

 desenvolvimento de cor e respectivamente 0,20 mL, 0,40 mL, 0,60 mL, 0,80 mL e 1,00 mL da 

 solução intermédia de sulfureto de carbono, 50 µg/mL (equivalente a cerca de 10 µg, 20 µg, 

 30 µg, 40 µg e 50 µg de CS2, respectivamente) e perfazer o volume de cada balão com etanol. 

 Homogeneizar as soluções. Aguardar 60 minutos e proceder à leitura da absorvância de cada 

 padrão, de igual modo ao efectuado para as amostras de vinho. 

• Gama alta: Adicionar a cada um dos 5 balões volumétricos de 25 mL, 15 mL do reagente de 

 desenvolvimento de cor e respectivamente 1,00 mL, 2,00 mL, 3,00 mL, 4,00 mL e 5,00 mL da 

 solução intermédia de sulfureto de carbono, 50 µg/mL (equivalente a cerca de 50 µg, 100 µg, 

 150 µg, 200 µg e 250 µg de CS2, respectivamente) e perfazer o volume de cada balão com 

 etanol. Homogeneizar as soluções. Aguardar 60 minutos e proceder à leitura da absorvância 

 de cada padrão, de igual modo ao efectuado para as amostras de vinho. 

Preparação de padrões de controlo da recta de calibração: 

Para a gama baixa foram definidos dois padrões de controlo para a fase de quantificação analítica, 

os quais não são sujeitos ao processo de decomposição, coincidentes com o ponto mais baixo (PC1) 

e com o ponto intermédio (PC2) da recta de calibração: 

• PC1: 0,20 mL de solução intermédia de sulfureto de carbono, 50 µg/mL, com teor de cerca de 

 10 µg CS2 (em 25 mL); 

• PC2: 0,50 mL de solução intermédia de sulfureto de carbono, 50 µg/mL, com teor de cerca de 

 25 µg CS2 (em 25 mL). 

Para a gama alta, utilizou-se um padrão de controlo para a fase de quantificação analítica 

coincidente com o ponto intermédio da recta de calibração: 
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• PC: 3,5 mL de solução intermédia de sulfureto de carbono, 50 µg/mL, com teor de cerca de 

 175 µg CS2 (em 25 mL). 

6.6 Método de determinação de resíduos de pesticidas em vinho por GC com 
detectores selectivos (NPD e FPD) 

6.6.1. Método de extracção líquido-líquido  

Princípio do método 

Os analitos da amostra são extraídos utilizando n-hexano, por meio de partição líquido-líquido, 

obtendo-se um extracto para a determinação de pesticidas não polares (extracto A), seguidamente os 

pesticidas polares são extraídos do extracto remanescente por partição líquido-líquido com acetato de 

etilo (extracto B). 

Reagentes, equipamento e material específico 

Todos os reagentes utilizados neste método devem ter qualidade apropriada para a análise de 

resíduos de pesticidas, estando esquematizados na Tabela 20 esses reagentes, bem como o 

equipamento e material específico utilizado. É de notar que todos os equipamentos e materiais 

utilizados para a realização deste método cumprem os requisitos da Norma NP EN ISO/IEC 17025 e 

do Guia para a acreditação de laboratórios químicos (IPAC, 2005) em relação às calibrações e 

verificações das mesmas. 

Tabela 20 - Reagentes, equipamento e material específico utilizados para realização do método de extracção 

líquido-líquido 

 

A solução mãe-mista apresenta 5,00 mg/L de dimetoato, 5,00 mg/L de clorpirifos, 10,00 mg/L de 

penconazol e 25,00 mg/L de metalaxil, em acetato de etilo. 

Procedimento experimental 

Pipetar 100 ml da amostra de vinho para uma ampola de separação de 250 mL, adicionar 100 mL 

de n-hexano e agitar moderadamente durante cerca de 2 minutos, invertendo a ampola e abrindo a 

torneira, a fim de evitar a acumulação de vapor do solvente. Deixar repousar até completa separação 

das duas fases (Figura 14). 

Reagentes 
Acetato de etilo (C4H8O2), GC (Scharlau) Solução mãe mista 
Água ultra-pura (tipo 1) Sulfato de sódio anidro (Na2SO4) , p.a. (Merck) 
Padrão interno ( trifenilfosfato (TPP) 5 ng/µL) n-Hexano, 95%, p.a. (Lab-Scan) 

Equipamentos e material específico 

Algodão Material corrente de laboratório, incluindo o 
material volumétrico da classe A e AS 

Evaporador rotativo (Buchi Rotaevapor R-200) com 
controlador de vácuo (Buchi Vacuum cintroller V-
800) e banho de água de temperatura regulável 
(Buchi Heating bath B-490) 

Sistemas de purificação Millipore Rios 5 e Millipore 
Académic 
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Recolhe-se a fase aquosa para uma proveta e a fase orgânica para um balão de 500 mL com colo 

esmerilado e rolha, fazendo-a passar por um funil com um pouco de algodão no fundo e cerca de 100 

cm3 de sulfato de sódio (extracto A). 

Repetir a extracção da fase aquosa mais duas vezes, usando duas porções sucessivas de 100 mL 

n-hexano. Proceder como na primeira partição e reunir as fases orgânicas na mesma proveta. No 

final lavar o sulfato de sódio com uma alíquota de n-hexano. 

Levar o balão contendo o extracto A, ao evaporador rotativo para secura, a 40 ºC ± 2 ºC. Retirar o 

balão logo que este esteja seco ou imediatamente antes, acabando de secar, no último caso, 

agitando o balão ao ar. Retomar o resíduo seco com 5 mL de solução de padrão interno (TPP), 

medidos com pipeta volumétrica, lavando cuidadosamente as paredes do balão. Transferir o extracto 

para um recipiente rolhado. 

Tomar a fase aquosa da proveta para a ampola de separação, adicionar 100 mL de acetato de 

etilo e repetir o procedimento efectuado para o extracto A, mas usando sempre acetato de etilo. 

Juntar por fim os dois extractos e proceder depois à determinação dos resíduos de pesticidas por 

GC-NPD e GC-FDP. 

Preparação de amostras fortificadas: 

Preparar amostras de vinho fortificadas a dois níveis (de forma a obter um ponto no início e um a 

meio da recta de calibração), pela adição de solução mãe-mista, fazendo-as passar por todo o 

processo de extracção.  

• Nível 1: 0,20 mL solução mãe-mista; 

• Nível 2: 1,00 mL solução mãe-mista. 

Figura 14 - Separação fases
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6.6.2. Método de extracção por dSPE 

Neste trabalho experimental, vários métodos foram estudados para a optimização do método de 

extração por dSPE, por adaptações ao método QuEChERS e ao método apresentado por Patil et al 

(2009), tendo sido designados por Método 1, Método 2, Método 3 e Método 4. 

É de notar que todos os equipamentos e materiais utilizados para a realização deste método 

cumprem os requisitos da Norma NP EN ISO/IEC 17025 e do Guia para a acreditação de laboratórios 

químicos (IPAC, 2005) em relação às calibrações e verificações das mesmas. 

6.6.2.1. Método 1 

Este método tem como base o procedimento descrito em Patil et al (2009). 

Reagentes, equipamento e material específico 

Os reagentes, equipamentos e outro material específico utilizados para a realização deste método 

estão esquematizados na Tabela 21.  

Tabela 21 - Reagentes, equipamento e material específico utilizados para realização do método de extracção 1 

Reagentes 
Acetato de etilo (C4H8O2), GC (Scharlau) Padrão interno (trifenilfosfato (TPP) 5 ng/µL) 
Ácido clorídrico concentrado (HCl) (37 %, d=1,19), 
p.a. (Riedel-deHa n) 

Solução mãe-mista (igual à descrita em 6.6.1) 

Cloreto de cálcio anidro(CaCl2), p.a (Fluka) Sulfato de sódio anidro (Na2SO4), p.a. (Merck) 
PSA (Primary secondary amine), p.a. 

Equipamentos e material específico 
Balança técnica digital Mettler PB 1502-S  Microfiltros nylon Waters de porosidade 0,45 µm 
Balança analítica Mettler Ax025 Seringas de vidro Fortuna optima de 5 mL  
Centrífuga Heraeus Megafuge 1.0 Tubos de centrifugação de 50 mL 
Evaporador rotativo (Buchi Rotaevapor R-200) com 
controlador de vácuo (Buchi Vacuum cintroller V-800) 
e banho de água de temperatura regulável (Buchi 
Heating bath B-490) 

Vortex  Herdoph reax top 

Material corrente de laboratório, incluindo o material volumétrico da classe A e AS 

 

Procedimento experimental 

Medir 20,00 mL de vinho para um tubo de centrifugação com tampa, juntar 20 mL de solução de 

HCl, 1 % (ou 200 µL de HCl concentrado) e agitar bem durante 2 minutos (manualmente). Juntar o 

padrão interno, 100 µL de TPP, 5 ng/µL às amostras e homogeneizar. 

Juntar 10,00 mL de acetato de etilo e 20 ± 1 g de Na2SO4 anidro. Agitar vigorosamente durante 1 

min e depois centrifugar a 5000 rpm com a amostra refrigerada previamente no frio (a cerca de -20 ºC) 

durante 30 minutos a 1 hora.  

Retirar sobrenadante (fase orgânica) para um tubo de centrifugação de 50 mL, juntar 2 ± 0,1 g de 

CaCl2 anidro e agitar manualmente ou no vortex durante 30 segundos. Voltar a centrifugar a 5000 rpm 

com a amostra refrigerada previamente (Figura 15). 

Usar todo o volume de sobrenadante e evaporar a 35 oC, num evaporador rotativo, a pressão 

reduzida. Retomar em 1 mL de acetato de etilo. Juntar 25 mg de PSA, agitar bem e centrifugar a 
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5000 rpm. Filtrar o sobrenadante por seringas com filtro de 0,45 µm. Proceder depois à determinação 

dos resíduos por GC-NPD e GC-FDP. 

 

 

Preparação de amostras fortificadas: 

Preparar amostras de vinho fortificadas a dois níveis (de forma a obter um ponto no início e um a 

meio da recta de calibração), pela adição de solução mãe-mista, fazendo-as passar por todo o 

processo de extracção.  

• Nível 1: 25 µL solução mãe-mista; 

• Nível 2: 50 µL solução mãe-mista. 

6.6.2.2. Método 2  

Este método é semelhante ao método 1, com excepção da evaporação prévia do etanol. 

Reagentes, equipamento e material específico 

Os reagentes, equipamentos e outro material específico utilizados para a realização deste método 

estão esquematizados na Tabela 22. 

Tabela 22 - Reagentes, equipamento e material específico utilizados para realização do método de extracção 2 

Reagentes 
Acetato de etilo (C4H8O2), GC (Scharlau) Padrão interno (trifenilfosfato (TPP) 5 ng/µL) 
Ácido clorídrico concentrado (HCl) (37 %, d=1,19), 
p.a. (Riedel-deHa n) 

Solução mãe-mista (igual à descrita em 6.6.1) 

Cloreto de cálcio anidro(CaCl2), p.a. (Fulka) Sulfato de sódio anidro (Na2SO4), p.a. (Merck) 
PSA, p.a. (Supelco) 

Equipamentos e material específico 
Balança técnica digital Mettler PB 1502-S  Microfiltros nylon Waters de porosidade 0,45 µm 
Balança analítica Mettler Ax025 Seringas de vidro Fortuna optima de 5 mL  
Centrífuga Heraeus Megafuge 1.0 Tubos de centrifugação de 50 mL 
Evaporador rotativo (Buchi Rotaevapor R-200) com 
controlador de vácuo (Buchi Vacuum cintroller V-800) 
e banho de água de temperatura regulável (Buchi 
Heating bath B-490) 

Vortex  Herdoph reax top 

Material corrente de laboratório, incluindo o material volumétrico da classe A e AS 

Procedimento experimental 

Medir 20,00 mL de vinho para um balão de 50 mL, juntar 20 mL de solução de HCl, 1 % (ou 200 

µL de HCl concentrado) e agitar bem durante 2 minutos (manualmente). Juntar 100 µL de padrão 

interno às amostras e homogeneizar. Evaporar num evaporador rotativo, a pressão reduzida, a cerca 

de 35 oC até cerca de 5 mL. De seguida  proceder de igual modo que no método 1. 

Figura 15 - Interior da centrífuga Heraeus Megafuge 1.0
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6.6.2.3. Método 3 

Este método baseia-se no método 1 sendo contudo introduzidas algumas alterações nas 

condições experimentais. 

Reagentes, equipamento e material específico 

Os reagentes, equipamentos e outro material específico utilizados para a realização deste método 

estão esquematizados na Tabela 23. 

Tabela 23 - Reagentes, equipamento e material específico utilizados para realização do método de extracção 3 

Reagentes 
Acetonitrilo (C2H3N),HPLC (Fisher Scientifc) Florisil, p.a. (Merck) 
Ácido clorídrico concentrado (HCl) (37 %, d=1,19), p.a. 
(Riedel-deHa n) 

GCB ( Graphitised Carbon Black), p.a. 
(Supelco) 

Ácido fórmico (HCOOH), p.a. (Merck) Hidrogenocitrato disódico sesquihidratado 
(C6H6Na2O7.1,5H2O), p.a. (Sigma-aldrich) 

Àgua ultra pura (tipo 1) Padrão interno (trifenilfosfato (TPP) 5 ng/µL) 
Citrato trisódico dihidratado (Na3C6H5O7.2H2O), p.a. 
(Fisher Scientific) PSA, p.a. (Supelco) 

Cloreto de cálcio anidro(CaCl2), p.a. (Fulka) Solução mãe-mista (igual à descrita em 6.6.1, 
mas em acetonitrilo) 

Cloreto de sódio (NaCl), p.a. (Merck) Sulfato de magnésio anidro (MgSO4), p.a. 
(V.P.) 

Equipamentos e material específico 

Balança técnica digital Mettler PB 1502-S  Microfiltros nylon Waters de porosidade 0,45 
µm 

Balança analítica Mettler Ax025 Seringas de vidro Fortuna optima de 5 mL  

Centrífuga Heraeus Megafuge 1.0 Sistemas de purificação Millipore Rios 5 e 
Millipore Académic 

Evaporador rotativo (Buchi Rotaevapor R-200) com 
controlador de vácuo (Buchi Vacuum cintroller V-800) e 
banho de água de temperatura regulável (Buchi 
Heating bath B-490) 

Tubos de centrifugação de 50 mL 

Material corrente de laboratório, incluindo o material 
volumétrico da classe A e AS Vortex  Herdoph reax top 

 

Procedimento experimental 

Medir 20,00 mL de vinho e 100 µL de padrão interno para um tubo de centrifugação com tampa de 

50 mL e agitar bem, usando o vortex. Juntar 200 µL de HCl, concentrando e agitar no vortex. Pipetar, 

com rigor 10,00 mL de acetonitrilo ao tubo e agitar vigorosamente, durante alguns minutos, com o 

recipiente tapado.  

Misturar num tubo à parte: 2 ± 0,1 g de NaCl + 8 ± 0,4 g de MgSO4 + 2 ± 0,1 g de 

Na3C6H5O7.2H2O + 1 ± 0,05 g de C6H6Na2O7.1,5H2O. Adicionar a mistura de sais ao tubo de 

centrifugação e agitar vigorosamente durante 2 minutos (ou usar o banho de Ultra-Sons). Centrifugar 

a 5000 rpm com a amostra refrigerada previamente no frio (a cerca de -20 ºC) durante 30 minutos a 1 

hora.  

Retirar uma aliquota de sobrenadante para outro tubo de centrifugação e adicionar 2 ± 0,1  g de 

CaCl2 anidro e agitar vigorosamente durante 2 minutos (ou usar o banho de Ultra-Sons). Centrifugar a 

5000 rpm com a amostra refrigerada previamente. Retirar uma alíquota de sobrenadante para um 

balão de 50 mL e evaporar no evaporador rotativo, a 40 oC sob pressão reduzida. Juntar 1,00 mL de 
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acetonitrilo, agitar bem de modo a remover todos os resíduos das paredes, e transferir para um tubo 

de centrifuga. Juntar 25 mg de PSA + 750 mg de MgSO4 anidro em pó + 50 mg de GCB + 200 mg de 

florisil. Filtrar por seringas com filtros de 0,45 µm. Proceder depois à determinação dos resíduos por 

GC-NPD e GC-FDP. 

Preparação de amostras fortificadas: 

Preparar amostras fortificadas a dois níveis (de forma a obter um ponto no início e um a meio da 

recta de calibração), pela adição de solução mãe-mista, fazendo-as passar por todo o processo de 

extracção: 

• Nível 1: 10 µL solução mãe-mista; 

• Nível 2: 50 µL solução mãe-mista. 

6.6.2.4. Método 4 

Este método baseia-se no método QuEChERS (EN 15662) com única diferença que após a 

extracção o extracto é evaporado em corrente de N2 e retomado na mesma quantidade de acetato de 

etilo (solvente utilizado habitualmente no LRP). 

Reagentes, equipamento e material específico 

Os reagentes, equipamentos e outro material específico utilizados para a realização deste método 

estão esquematizados na Tabela 24. 

Tabela 24 - Reagentes, equipamento e material específico utilizados para realização do método de extracção 4 

Reagentes 

Acetonitrilo (C2H3N), HPLC (Fisher Scientific) Hidrogenocitrato disódico sesquihidratado 
(C6H6Na2O7.1,5H2O), p.a. (Sigma-aldrich) 

Acetato de etilo (C4H8O2), GC (Scharlau) Padrão interno (trifenilfosfato (TPP) 5 ng/µL) 
Ácido fórmico (HCOOH), p.a (Merck) PSA, p.a. (Supelco) 
Àgua ultra pura (tipo 1) Solução mãe-mista (igual à descrita em 6.6.1) 
Citrato trisódico dihidratado (Na3C6H5O7.2H2O), p.a. 
(Fisher Scientific) 

Sulfato de magnésio anidro (MgSO4) em pó, 
p.a. (V.P.) 

Cloreto de sódio (NaCl), p.a. (Fulka) Sulfato de magnésio anidro (MgSO4) 
granulado, p.a. (Panreac) 

Equipamentos e material específico 

Balança técnica digital Mettler PB 1502-S  Material corrente de laboratório, incluindo o 
material volumétrico da classe A e AS 

Balança analítica Mettler Ax025 Microfiltros nylon Waters de porosidade 0,45 µm 
Centrífuga Heraeus Megafuge 1.0   Seringas de vidro Fortuna optima de 5 mL  

Corrente de Azoto (N2) Sistemas de purificação Millipore Rios 5 e 
Millipore Académic 

Evaporador rotativo (Buchi Rotaevapor R-200) com 
controlador de vácuo (Buchi Vacuum cintroller V-800) 
e banho de água de temperatura regulável (Buchi 
Heating bath B-490) 

Tubos de centrifugação de 50 mL 

 

Procedimento experimental 

Medir 10,00 mL de vinho e 100 µL de padrão interno para um tubo de centrifugação de 50 mL com 

tampa e agitar bem, usando o vortex. Pipetar, com rigor 10,00 mL de acetonitrilo ao tubo e agitar 

vigorosamente durante 1 minuto. 
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Preparar uma mistura de sais num tubo à parte com: 4 ± 0,2 g de MgSO4 granulado + 1 ± 0,05 g de 

NaCl + 1 ± 0,05 g de Na3C6H5O7.2H2O + 0,5 ± 0,03 g de C6H6Na2O7.1,5H2O. Adicionar a mistura de 

sais ao tubo de centrifugação e agitar vigorosamente durante 1 minuto. Centrifugar a 3000 rpm 

durante 5 minutos (Figura 16). 

 

 

Retirar 6 mL de sobrenadante para outro tubo de centrifugação contendo 900 mg de MgSO4 pó + 

150 mg de PSA. Fechar o tubo e agitar vigorosamente durante 30 segundos. Centrifugar a 3000 rpm 

durante 5 minutos (Figura 17).  

 

 

Transferir o extracto para um tubo à parte, medindo o volume exacto, e evaporar com corrente de 

N2. Juntar então o volume equivalente de acetato de etilo e adicionar 10 µL de ácido fórmico por cada 

mL de extracto. Filtrar por seringas com filtros de 0,45 µm. Proceder depois à determinação dos 

resíduos por GC-NPD e GC-FDP. 

Preparação de amostras fortificadas: 

Preparar amostras fortificadas a três níveis (de forma a obter um ponto no início, um a meio e um 

no fim da recta de calibração), pela adição de solução mãe-mista, fazendo-as passar por todo o 

processo de extracção: 

• Nível 1: 10 µL solução mãe-mista; 

• Nível 2: 50 µL solução mãe-mista; 

• Nível 3: 70 µL solução mãe-mista. 

Figura 16 - Amostras de vinho depois da 1ª centrifugação

Figura 17 - Amostras de vinho depois da 2ª centrifugação



__________________________________________________________________________
52 

 

6.6.3. Determinação de resíduos de pesticidas por GC com detector termoiónico ou de 
fotometria de chama 

O procedimento interno referente à determinação de resíduos de pesticidas por GC com detector 

termoiónico (NPD) ou de fotometria de chama (FPD) tem por referência a NP EN 12393 - 2 (Método 

P): 2002. Utilizou-se um cromatógrafo com detector NPD da Varian CP-3800 (Figura 18a) e um 

cromatógrafo com detector FPD da Varian Star 3400 Cx (Figura 18b). 

 

Figura 18 - GC-NPD (a) e GC-FPD (b) 

 

As condições cromatográficas típicas do GC-NPD e as do GC-FPD estão descritas na Tabela 25 e 

na Figura 19 está esquematizada a rampa de temperaturas utilizada. 

  

 

 
Figura 19 - Rampa de temperaturas utilizada nos métodos por GC-NPD e GC-FPD 

a b
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Tabela 25 - Condições cromatográficas típicas GC-NPD e GC-FPD 

Condições cromatográficas GC-NPD 

Modo de injecção Temperatura 
(isotérmica) 

Volume 
Injecção Injector 

front e middle 
Splitless 300ºC 1 µL 

Tipo Fluxo 
(front) 

Fluxo 
(middle) Gás de arraste 

He 1,6 mL/min 1,1 mL/min 

Coluna  Natureza Dimensões Espessura 
Filme 

front 50% fenil (metil siloxano) 15 m x 0,25 mm 0,25 µm 
middle 5% fenil (metil siloxano) 30 m x 0,25 mm 0,25 µm 

Tipo Temperatura Detector 
N/P 300ºC 

Fluxo gases 
de chama H2 Ar 

front 4,6 mL/min 150 mL/min 
middle 4,0 mL/min 148 mL/min 

Condições cromatográficas GC-FPD 

Modo de injecção Temperatura 
(isotérmica) 

Volume 
Injecção Injector 

Splitless 300ºC 1 µL 
Tipo Fluxo Gás de arraste 
He 2,3 mL/min 

Natureza Dimensões Espessura 
Filme Coluna 

5% fenil (metil siloxano) 30 m x 0,32 mm 0,25 µm 
Tipo Temperatura Detector 

P 300ºC 
H2 Ar1 Ar2 Fluxo gases 

de chama 16,4 mL/min 17,6 mL/min 13,7 mL/min 

 

Preparação dos padrões da recta de calibração 

Para controlo da recta de calibração preparou-se quatro padrões a diferentes níveis a partir da 

solução mãe-mista em acetato de etilo (ou no caso do método 3 em acetatonitrilo) por diluição de 

3,5:50 (vpipetado/vtotal), 2,5:50 (vpipetado/vtotal), 1,5:50 (vpipetado/vtotal) e 0,5:50 (vpipetado/vtotal). Estes padrões 

são depois injectados em extracto de vinho, na proporção de 50-50%. 

7. Resultados e discussão 

7.1 Método de determinação de resíduos de ditiocarbamatos em vinhos 

7.1.1. Identificação dos vinhos analisados 

Na Tabela 26 encontram-se alguns dados referentes às amostras de vinhos analisadas para a 

determinação de resíduos de ditiocarbamatos. Atendendo a que a identificação dos clientes é sigilosa 

não se indicam as marcas nem produtores.  
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Tabela 26 - Identificação das amostras de vinhos analisadas para a determinação de resíduos de 

ditiocarbamatos 

Vinho nº Tipo Ano Vinho nº Tipo Ano 
1 Vinho de mesa tinto 2009 10 Vinho de mesa branco 2009 
2 Vinho tinto - Touriga Nacional 2009 11 Vinho tinto Alentejano 2009 
3 Vinho tinto - Touriga Nacional 2008 12 Vinho de mesa tinto 2009 
4 Vinho branco - Arinto 2009 13 Vinho de mesa branco 2009 
5 Vinho branco - Arinto 2008 14 Vinho verde 2008 
6 Vinho tinto - Castelão 2009 15 Vinho branco 2008/2009 
7 Vinho de mesa tinto 2009 16 Vinho verde 2009 
8 Vinho verde 2008 17 Vinho verde 2007 
9 Vinho de mesa tinto 2009    

7.1.2. Resultados referentes à gama baixa (padrões de calibração: 10 – 50 µg CS2/25 mL) 

7.1.2.1. Rectas de calibração 

Os parâmetros estatísticos da recta de calibração foram determinados pelo método dos mínimos 

quadrados, utilizando o Data Analysis do Microsoft Excel (exemplo Anexo V). Estas rectas de 

calibração estão de acordo com a equação da recta: 

Absorvância    (Equação 7-1), 

onde a representa o declive da recta, b a ordenada na origem, QCS2 a quantidade de CS2 contidas em 

de 25 mL de solução-padrão de CS2.  

Apresentam-se na Tabela 27, os valores referentes às rectas de calibração obtidas na gama baixa 

(que corresponde, considerando tomas de 200 mL, a teores de CS2 na gama de 0,05 mg CS2/L de 

vinho - 0,25 mg CS2/L de vinho) -  declive (a), ordenada na origem (b), coeficiente de correlação (R) e 

desvio-padrão da recta (sy/x), para os espectrofotómetros Jasco V-530 e Hitachi U-2800. Estão, ainda, 

referenciados nessa mesma Tabela os Anexos nos quais se apresentam os resultados das 

calibrações, respectivas rectas de calibração e gráficos de residuais. 

Tabela 27 - Parâmetros estatísticos referentes à recta de calibração (gama baixa) 

Calibração a b R Sy/x Anexo 
1 0,0021 0,0027 0,9917 0,0052 V.1 
2 0,0019 -0,015 0,9590 0,010 V.3 
3 0,0025 -0,024 0,9861 0,0078 V.5 
4 0,0021 0,0023 0,9989 0,0018 V.7 
5 0,0021 -0,013 0,9970 0,0031 V.9 
6 0,0013 0,0015 0,9808 0,0060 V.11 

Ja
sc

o 
V-

53
0 

7 0,0015 0,018 0,9896 0,0041 V.13 
1 0,0022 -0,017 0,9953 0,0040 V.2 
2 0,0017 -0,013 0,9767 0,0069 V.4 
3 0,0018 -0,016 0,9886 0,0052 V.6 
4 0,0020 -0,0097 0,9999 0,00029 V.8 
5 0,0020 -0,013 0,9991 0,0015 V.10 
6 0,0010 -0,0080 0,9832 0,0035 V.12 

H
ita

ch
i 

U
-2

80
0 

7 0,0017 -0,0069 0,9970 0,0025 V.14 

Verifica-se que na gama baixa que as sensibilidades médias são, respectivamente para o Jasco V-

530 e Hitachi U-2800, 0,048 unidades de absorvância por mg CS2/L de vinho e 0,044 unidades de 

absorvância por mg CS2/L de vinho (o que resulta da multiplicação dos respectivos declives médios, 

0,0019 e 0,0018, por 25). 
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Linearidade 

Relativamente à linearidade, verifica-se visualmente (Anexo V) que, nesta gama de trabalho, os 

pontos de calibração ajustam-se a um polinómio de 1º grau. Os coeficientes de correlação são todos 

superiores a 0,95, que é o critério geral estabelecido no LRP para os métodos por calibração analítica. 

No Anexo V pode, também, verificar-se que os valores nos gráficos de residuais são relativamente 

baixos e se distribuem de forma aleatória. 

Verificou-se nos cálculos efectuados no Excel pelo ANOVA que, em geral, o valor zero se 

encontra no intervalo de confiança para a ordenada na origem (para um nível de 95 %), com a 

excepção da Calibração 4 do Hitachi (em que se desprezou um ponto de calibração) – Anexo V.8. 

Sensibilidade 

Como já foi referido, a sensibilidade do método pode ser avaliada pelo declive da recta de 

calibração. Para as rectas de calibração obtidas pelo espectrofotómetro Jasco V-530 obteve-se um 

declive médio de 0,048 unidades de absorvância por mg/L e para as rectas de calibração das 

análises realizadas no espectrofotómetro Hitachi U-2800, obteve-se um declive médio de 0,044 

unidades de absorvância por mg/L, atendendo a que se preparou 25 mL de cada padrão (para obter 

este valor, o declive da recta é multiplicado por 25). Assim podemos considerar uma média dos 

declives médios de 0,05 unidades de absorvância/(mg/L). 

7.1.2.2. Análises das amostras de vinho  

Foram efectuadas análises de amostras de vinhos, cujos valores obtidos se encontram 

esquematizados na Tabela 28 para as leituras efectuadas nos espectrofotómetros Jasco V-530 e 

Hitachi U-2800. É de salientar que se apresentam os valores obtidos matematicamente, pelo que 

nesta fase não se tem, ainda, em conta os formalismos de apresentação de resultados e nem todos 

os resultados têm significado físico, como é o caso dos valores negativos. Também nesta 

apresentação de resultados não se teve em conta com o valor de incerteza. 

Tabela 28 -  Resultados das análises de amostras de vinho (gama baixa) 

Jasco V-530 Hitachi U-2800 

Amostra Calibração Concentração obtida 
(mg CS2/L vinho) Amostra Calibração Concentração obtida 

(mg CS2/L vinho) 
Vinho 1 1 0,015 Vinho 1 1 0,037 
Vinho 1 2 0,040 Vinho 1 2 0,042 
Vinho 1 3 0,036 Vinho 1 3 0,044 
Vinho 2 4 -0,003 Vinho 2 4 0,027 
Vinho 3 4 0,002 Vinho 3 4 0,054 
Vinho 4 5 0,000 Vinho 4 5 -0,045 
Vinho 5 5 0,018 Vinho 5 5 -0,045 
Vinho 6 6 -0,021 Vinho 6 6 -0,010 
Vinho 7 7 -0,055 Vinho 7 7 0,030 
Vinho 8 7 -0,062 Vinho 8 7 0,033 

 

Verifica-se que os resultados obtidos são todos inferiores ou iguais ao primeiro padrão da recta 

(0,05 mg CS2/L vinho).  
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7.1.2.3. Ensaios de recuperação 

Foram fortificadas amostras a três níveis diferentes para a gama baixa, estando esquematizados 

os valores obtidos para estes diferentes níveis na Tabela 29, para as leituras de absorvância 

efectuadas no espectrofotómetro Jasco V-530 e no Hitachi U-2800. 

Tabela 29 - Resultados dos ensaios de amostras de vinho fortificadas com tirame  em 200 mL de amostra 

Amostra Calibração 
Quantidade 
de tirame 

(µg) 

Quantidade 
obtida/25 mL 

(µg CS2) 

Quantidade 
esperada/25 mL 

(µg CS2) 
Recuperação 

(%) 
Erro 

relativo 
(%) 

Vinho 1 2 15,5 11,3 9,82 115 -15,2 
Vinho 1 3 15,5 13,3 9,82 136 -35,8 
Vinho 1 1 50,0 21,6 31,7 68,3 31,6 
Vinho 1 2 50,0 27,9 31,7 88,2 11,8 
Vinho 1 1 75,0 46,9 47,5 99 1,26 

Ja
sc

o 
V-

53
0 

Vinho 1 2 75,0 36,0 47,5 75,7 24,3 
Vinho 1 3 15,5 9,36 9,82 95,4 4,60 
Vinho 2 4 15,5 6,85 9,82 69,8 30,2 
Vinho 7 7 15,5 7,73 9,82 78,7 21,3 
Vinho 1 1 50,0 28,2 31,7 89,2 10,9 
Vinho 1 2 50,0 29,8 31,7 94,0 5,97 
Vinho 1 1 75,0 49,0 47,5 103 -3,14 

H
ita

ch
i 

U
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Vinho 1 2 75,0 39,2 47,5 82,6 17,4 
 

Exactidão, precisão intermédia e Limite de Quantificação 

Atendendo a que se efectuou um número reduzido de ensaios de fortificação, uma vez que 

apenas se efectuaram ensaios na gama baixa para efectuar uma avaliação simples do desempenho 

do método nestas condições, não se efectuam avaliações da exactidão, precisão intermédia e limite 

de quantificação. 

Contudo, os ensaios de recuperação feitos nos três níveis de fortificação e com leituras nos dois 

espectrofotómetros conduziram a recuperações entre 68 % e 136 %. Para efectuar uma avaliação 

mais rigorosa deveriam fazer-se mais ensaios, ainda mais quando estes ensaios foram os primeiros a 

ser realizados e a precisão aumenta com a experiência na técnica. Contudo, no caso da análise de 

ditiocarbamatos em vinhos não há necessidade de trabalhar numa gama tão baixa, atendendo a que 

não existe LMR definido e o das uvas para vinificação é alto (5 mg CS2/kg) 

7.1.3. Resultados referentes à gama alta 

7.1.3.1. Rectas de calibração 

À semelhança da gama baixa, os parâmetros estatísticos da recta de calibração foram 

determinados pelo método dos mínimos quadrados, utilizando o Data Analysis do Microsoft Excel 

(exemplo Anexo V), estando as rectas de calibração de acordo com a equação 7-1. 

Dado que o valor do LMR dos ditiocarbamatos das uvas para vinificação é elevado (5 mg/kg) 

optou-se apenas por validar a gama alta (0,25 mg CS2/L de vinho - 1,25 mg CS2/L de vinho). Assim 

apenas foram calculados os parâmetros de validação em relação a esta mesma gama. 
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Linearidade 

Apresentam-se na Tabela 30, os parâmetros estatísticos referentes às rectas de calibração, para a 

gama alta, de acordo com a equação 7-1, referentes às leituras nos  espectrofotómetros Jasco V-530 

e Hitachi U-2800. Estão ainda referenciados nessa mesma Tabela os Anexos nos quais se 

apresentam os resultados das calibrações, respectivas rectas de calibração e gráficos de residuais. 

 

Tabela 30- Parâmetros estatísticos referentes à recta de calibração (gama alta) - Jasco V-530 

Calibração a b R sy/x Anexo 
1 0,0028 -0,046 0,9987 0,012 VI.1 
2 0,0029 -0,049 0,9991 0,011 VI.3 
3 0,0027 0,020 0,9973 0,019 VI.5 
4 0,0029 -0,039 0,9976 0,019 VI.7 
5 0,0029 -0,0082 0,9994 0,0010 VI.9 
6 0,0028 -0,053 0,9996 0,0078 VI.11 
7 0,0029 -0,038 0,9994 0,0096 VI.13 
8 0,0028 -0,055 0,9997 0,0066 VI.15 
9 0,0029 -0,059 0,9996 0,0076 VI.17 

10 0,0027 -0,037 0,9989 0,012 VI.19 
11 0,0028 -0,035 0,9987 0,014 VI.21 
12 0,0029 -0,049 0,9993 0,011 VI.23 
13 0,0027 -0,038 0,9992 0,010 VI.25 
14 0,0026 -0,033 0,9992 0,0095 VI.27 
15 0,0023 -0,034 0,9992 0,0089 VI.29 
16 0,0024 -0,036 0,9977 0,015 VI.31 
17 0,0024 -0,057 0,9982 0,014 VI.33 
18 0,0029 -0,037 0,9993 0,0010 VI.35 
19 0,0030 -0,046 0,9985 0,015 VI.37 
20 0,0030 -0,048 0,9985 0,015 VI.39 
21 0,0029 -0,034 0,9993 0,010 VI.41 
22 0,0030 -0,044 0,9981 0,017 VI.43 
23 0,0027 -0,030 0,9999 0,0041 VI.45 
24 0,0027 -0,043 0,9986 0,013 VI.47 

Ja
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25 0,0030 -0,041 0,9986 0,015 VI.49 
1 0,0025 -0,075 0,9779 0,049 VI.2 
2 0,0019 -0,025 0,9998 0,0069 VI.4 
3 0,0018 0,0047 0,9988 0,0086 VI.6 
4 0,0019 -0,0055 0,9994 0,0063 VI.8 
5 0,0018 -0,0039 0,9993 0,0066 VI.10 
6 0,0019 -0,021 0,9990 0,0083 VI.12 
7 0,0019 -0,0087 0,9991 0,0076 VI.14 
8 0,0018 -0,012 0,9991 0,0075 VI.16 
9 0,0019 -0,014 0,9989 0,0085 VI.18 

10 0,0018 -0,00070 0,9996 0,0051 VI.20 
11 0,0018 -0,0026 0,9985 0,011 VI.22 
12 0,0019 -0,013 0,9989 0,0087 VI.24 
13 0,0018 -0,013 0,9982 0,010 VI.26 
14 0,0018 -0,017 0,9981 0,010 VI.28 
15 0,0016 -0,019 0,9994 0,0056 VI.30 
16 0,0017 -0,019 0,9985 0,0090 VI.32 
17 0,0016 -0,027 0,9996 0,0044 VI.34 
18 0,0020 -0,0077 0,9989 0,0084 VI.36 
19 0,0020 -0,012 0,9992 0,0072 VI.38 
20 0,0019 -0,0034 0,9994 0,0062 VI.40 
21 0,0019 -0,0062 0,9985 0,0097 VI.42 
22 0,0020 -0,0078 0,9988 0,0090 VI.44 
23 0,0019 -0,014 0,9995 0,0057 VI.46 
24 0,0019 -0,017 0,9990 0,0078 VI.48 

H
ita

ch
i 

U
-2

80
0 

25 0,0020 -0,014 0,9981 0,012 VI.50 
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Verifica-se que há um ajuste dos pontos experimentais a um polinómio de 1º grau, pelo que a 

resposta se considera linear na gama de trabalho em estudo, quer para leituras realizadas no 

espectrofotómetro Jasco V-530, quer para as análises realizadas no espectrofotómetro Hitachi U-

2800. A linearidade é evidenciada: 

• por inspecção visual: há ajuste dos pontos experimentais a uma recta (Anexo VI); 

• pelos valores de coeficientes de correlação (R) que são sempre iguais ou superiores a 0,995, 

 com excepção da calibração 1 do Hitachi U-2800 (este valor duvidoso atribui-se ao 

 equipamento Hitachi U-2800, excluindo-se erros de preparação de padrões uma vez que este 

 comportamento não se verificou para o equipamento Jasco V-530); 

• que os valores residuais se distribuem aleatoriamente em relação ao zero (Anexo VI). 

Verifica-se ainda, que a ordenada na origem (b) é, de uma forma geral, da ordem de grandeza de    

-10-2, valor relativamente pequeno e concordante com a Lei de Beer, em que é expectável um valor 

nulo de ordenada na origem. Verifica-se para todas as calibrações que o valor zero se encontra 

sempre dentro do intervalo de confiança do a ordenada na origem, obtido pelo ANOVA para um grau 

de confiança de 95 %, corrigido pelo t-student. Quanto ao declive das rectas de calibração observa-se 

que é relativamente constante (como seria de esperar pela Lei de Beer), variando entre 0,0023 e 

0,0030 para análises efectuadas no equipamento Jasco V-530 e varia entre 0,0025 e 0,0016 para 

análises efectuadas no equipamento Hitachi U-2800. 

Sensibilidade 

Para as rectas de calibração obtidas pelo espectrofotómetro Jasco V-530 obteve-se um declive 

médio de 0,069 unidades de absorvância por mg/L e para as rectas de calibração das análises 

realizadas no espectrofotómetro Hitachi U-2800, obteve-se um declive médio de 0,047 unidades de 

absorvância por mg/L, atendendo a que se preparou 25 mL de cada padrão (para obter este valor, o 

declive da recta é multiplicado por 25). Assim podemos considerar a média dos declives médios de 

0,06 unidades de absorvância/(mg/L). 

Comparando os declives das rectas da gama alta com os da gama baixa, verifica-se que são 

diferentes, sendo os primeiros superiores aos segundos em cerca de 1,4 e 1,1 vezes, 

respectivamente para o Jasco e Hitachi. Isto deve-se ao facto de a absorvância a 435 nm não ser 

proporcional à concentração uma vez que a este c.d.o. há dois complexos de cobre a absorver, um 

1:1 e outro de 1:2 (Cu:CS2). Contudo, em gamas estreitas de trabalho a percentagem de complexos 

1:1 e 1:2 pode considerar-se que não altera muito e observa-se experimentalmente que o ajuste dos 

pontos de calibração a um polinómio de 1º grau é aceitável. À medida que se aumenta a 

concentração de CS2, aumenta a percentagem de complexos 1:2.  

7.1.3.2. Análise de amostras de vinho 

Foram analisadas amostras de vinho, tendo-se obtido os valores que constam na Tabela 31 para 

as amostras analisadas no espectrofotómetro Jasco V-530 e espectrofotómetro Hitachi U-2800. 
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Tabela 31 - Resultados das análises de amostras de vinho (gama alta) - Jasco V-530 

Jasco V-530 Hitachi U-2800 

Amostra Calibração Concentração obtida 
(mg CS2/L vinho) Amostra Calibração Concentração obtida 

(mg CS2/L vinho) 
Vinho 1 1 0,10 Vinho 1 1 0,19** 
Vinho 1 2 0,08 Vinho 1 2 0,04 
Vinho 7 3 -0,04* Vinho 7 3 -0,01* 
Vinho 9 4 0,07 Vinho 9 4 0,01 
Vinho 9 5 -0,01* Vinho 9 5 -0,02* 
Vinho 9 6 0,08 Vinho 9 6 0,05 
Vinho 9 7 0,07 Vinho 9 7 0,03 
Vinho 9 8 0,10 Vinho 9 8 0,03 
Vinho 9 9 0,10 Vinho 9 9 0,03 
Vinho 7 10 0,05 Vinho 7 10 -0,01* 
Vinho 1 11 0,05 Vinho 1 11 0,00 

Vinho 10 12 0,08 Vinho 10 12 0,03 
Vinho 10 13 0,07 Vinho 10 13 0,02 
Vinho 10 14 0,06 Vinho 10 14 0,05 
Vinho 10 15 0,08 Vinho 10 15 0,06 
Vinho 10 16 0,07 Vinho 10 16 0,06 
Vinho 17 17 0,12** Vinho 17 17 0,07 
Vinho 12 18 0,06 Vinho 12 18 0,02 
Vinho 14 20 0,07 Vinho 14 20 0,02 
Vinho 15 21 0,07 Vinho 15 21 0,03 
Vinho 16 22 0,07 Vinho 16 22 0,01 
Vinho 12 23 0,05 Vinho 12 23 0,04 
Vinho 13 23 0,05 Vinho 13 23 0,04 

  * Estes valores não têm significado físico; ** Duvidoso 

 

Selectividade 

Atendendo que para todas as amostras de vinhos analisadas o valor obtido é no máximo 0,1 mg/L 

(valor que é 20 vezes inferior à concentração correspondente ao primeiro padrão da recta) e que para 

as diferentes fortificações se detectam resíduos de ditiocarbamatos, considera-se que o método é 

selectivo para os ditiocarbamatos analisados como CS2 formado, tanto para o espectrofotómetro 

Jasco V-530 como para o Hitachi U-2800. 

7.1.3.3. Ensaios de recuperação 

Conforme descrito no ponto 6.5.2, foram fortificadas amostras com tirame a três níveis diferentes, 

correspondentes à gama alta. O tirame é decomposto em CS2. Os valores obtidos para estes 

mesmos níveis encontram-se nas Tabelas 32, 33 e 34 para as amostras analisadas no 

espectrofotómetro Jasco V-530 e Hitachi U-2800, bem como a percentagem de recuperação e o erro 

relativo. 

Pela análise dessas mesmas Tabelas pode-se calcular a média das percentagens de recuperação 

do conjunto de todos os níveis de fortificação, sendo esta de 95 % e de 90 % para as amostras 

analisadas no espectrofotómetro Jasco V-530 e no Hitachi U-2800, respectivamente. Note-se que 

para efeitos do cálculo do valor esperado não se considerou a pureza do Tirame (99 %), pelo que os 

valores apresentados na gama de 80 - 110 % sofreriam um acréscimo de 1 %. 
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Tabela 32 - Resultados dos ensaios de amostras de vinho fortificadas com 75 µg de tirame em 200 mL de 

amostra 

Amostra Calibração 
Quantidade 

obtida/25 mL 
(µg CS2) 

Quantidade 
esperada/25 

mL 
(µg CS2) 

Recuperação 
(%) 

Erro 
relativo 

(%) 

Vinho 1 2 42,3 47, 5 89,2 -10,9 
Vinho 9 4 36,5 47,5 76,9 -23,1 
Vinho 9 6 39,7 47,5 83,7 -16,3 
Vinho 9 7 48,8 47,5 103 2,73 
Vinho 9 8 48,7 47,5 103 2,64 
Vinho 9 9 46,7 47,5 98,3 -1,66 
Vinho 1 11 39,0 47,5 82,0 -18,0 

Vinho 10 12 54,6 47,5 115 15,0 
Vinho 10 13 45,5 47,5 95,7 -4,29 
Vinho 10 14 52,0 47,5 110 9,53 
Vinho 10 15 51,3 47,5 108 7,99 
Vinho 10 16 60,6 47,5 128 27,8 
Vinho 10 18 47,7 47,5 100 0,48 
Vinho 11 19 42,0 47,5 88,5 -11,5 
Vinho 6 21 50,7 47,5 107 6,84 
Vinho 3 22 45,4 47,5 95,8 -4,32 

Vinho 12 23 38,6 47,5 81,3 -18,7 
Vinho 12 24 42,0 47,5 88,4 -11,6 
Vinho 13 24 39,4 47,5 83,0 -17,1 

Média dos valores obtidos: 45,9 µg CS2/200 mL de toma amostra 
Desvio-padrão dos valores obtidos: 6,31 µg CS2/200 mL de toma amostra 

Ja
sc

o 
V-

53
0 

Média das recuperações: 91,8 % 
Vinho 1 1 44,2 47,5 93,0 -7,04 
Vinho 1 2 40,4 47,5 85,1 -14,9 
Vinho 9 4 38,8 47,5 81,7 -18,3 
Vinho 9 5 34,4 47,5 72,5 -27,5 
Vinho 9 6 37,0 47,5 78.0 -22,0 
Vinho 9 7 50,7 47,5 107 6,76 
Vinho 9 8 44,1 47,5 92,8 -7,24 
Vinho 9 9 40,6 47,5 85,5 -14,5 
Vinho 1 11 53,2 47,5 112 12,1 

Vinho 10 12 54,6 47,5 115 15,0 
Vinho10 13 41,9 47,5 88,2 -11,8 
Vinho10 14 58,2 47,5 122 22,5 
Vinho10 15 54,4 47,5 114 14,4 
Vinho 10 18 44,5 47,5 93,6 -6,41 
Vinho 11 19 41,4 47,5 87,2 -12,9 
Vinho 6 21 49,3 47,5 104 3,72 
Vinho 3 22 37,9 47,5 79,8 -20,2 

Vinho 12 23 41,1 47,5 86,6 -13,4 
Vinho 12 24 43,5 47,5 91,6 -8,36 
Vinho 13 24 40,8 47,5 86,0 -14,2 
Vinho 13 25 59,1 47,5 124 24,0 
Vinho 13 25 58,1 47,5 122 22,3 

Média dos valores obtidos: 44,6 µg CS2/200 mL de toma amostra 
Desvio-padrão dos valores obtidos: 9,35 µg CS2/200 mL de toma amostra 

H
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ch
i 
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Média das recuperações: 96,5 % 
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Tabela 33 - Resultados dos ensaios de amostras de vinho fortificadas com 245/250 µg de tirame em 200 mL de 

amostra 

Amostra Calibração 
Quantidade 

obtida/25 mL 
(µg CS2) 

Quantidade 
esperada/25 

mL 
(µg CS2) 

Recuperação 
(%) 

Erro 
relativo 

(%) 

Vinho 1 2 126 155 81,0 -19,0 
Vinho 9 4 131 155 84,2 -15,8 
Vinho 9 6 116 155 74,7 -25,3 
Vinho 9 7 159 155 103 2,75 
Vinho 9 8 158 155 102 1,55 
Vinho 9 9 116 155 74,8 -25,2 
Vinho 7 10 114 158 72,2 -27,8 
Vinho 1 11 161 158 102 1,96 
Vinho10 12 159 158 101 0,59 
Vinho10 13 140 158 88,6 -11,4 
Vinho10 14 183 158 115 15,4 
Vinho10 15 178 158 113 12,6 
Vinho10 16 190 158 120 19,7 

Média dos valores obtidos: 149 µg CS2/200 mL de toma amostra 
Desvio-padrão dos valores obtidos: 26,5 µg CS2/200 mL de toma amostra 

Ja
sc

o 
V-

53
0 

Média das recuperações : 94,6 % 
Vinho 1 1 122 155 78,9 -21,2 
Vinho 1 2 136 155 87,8 -12,2 
Vinho 9 4 139 155 89,6 -10,4 
Vinho 9 5 110 155 70,9 -29,1 
Vinho 9 6 123 155 79,4 -20,6 
Vinho 9 7 174 155 112 11,9 
Vinho 9 8 163 155 105 5,12 
Vinho 9 8 121 155 77,8 -22,2 
Vinho 7 10 115 158 72,4 -27,7 
Vinho 1 11 162 158 103 2,52 
Vinho10 12 170 158 107 7,11 
Vinho10 13 140 158 88,6 -11,4 

Média dos valores obtidos: 140  µg CS2/200 mL de toma amostra 
Desvio-padrão dos valores obtidos: 22,5 µg CS2/200 mL de toma amostra 

H
ita
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i 
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Média das recuperações: 89,3 % 
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Tabela 34 - Resultados dos ensaios de amostras de vinho fortificadas com 400 µg de tirame em 200 mL de 

amostra 

Amostra Calibração 
Quantidade 

obtida/25 mL 
(µg CS2) 

Quantidade 
esperada/25 

mL 
(µg CS2) 

Recuperação 
(%) 

Erro 
relativo 

(%) 

Vinho 1 1 248 253 98,0 -1,96 
Vinho 9 4 234 253 92,5 -7,54 
Vinho 9 5 184 253 72,8 -27,2 
Vinho 9 7 280 253 111 10,6 
Vinho 9 9 224 253 88,4 -11,6 
Vinho 7 10 267 253 105 5,37 
Vinho 1 11 276 253 109 8,91 
Vinho10 12 318 253 126 25,7 
Vinho10 13 247 253 97,5 -2,49 
Vinho10 15 196 253 77,3 -22,7 

Média dos valores obtidos: 248 µg CS2/200 mL de toma amostra 
Desvio-padrão dos valores obtidos: 40,4 µg CS2/200 mL de toma amostra 

Ja
sc

o 
V-

53
0 

Média das recuperações: 97,7 % 
Vinho 1 1 211 253 83,3 -16,7 
Vinho 9 4 230 253 90,9 -9,07 
Vinho 9 5 200 253 79,1 -20,9 
Vinho 9 7 274 253 108 8,07 
Vinho 9 9 227 253 89,4 -10,6 
Vinho 7 10 256 253 101 1,06 
Vinho 1 11 259 253 102 2,06 
Vinho10 13 246 253 97,0 -2,96 
Vinho10 15 204 253 80,7 -19,3 

Média dos valores obtidos: 234 µg CS2/200 mL de toma amostra 
Desvio-padrão dos valores obtidos: 26,0 µg CS2/200 mL de toma amostra 

H
ita

ch
i 

U
-2

80
0 

Média das recuperações: 83,2 % 

Exactidão 

A exactidão do método pode ser avaliada pela média das percentagens de recuperação, assim 

sendo este parâmetro é de 95 % e 90 % respectivamente para os ensaios no espectrofotómetro 

Jasco V-530 e Hitachi U-2800. A média global é de 93 %. 

Atendendo às exigências do documento SANCO/10684/2009, que aceita valores entre 70 e 120 %, 

considera-se o valor da exactidão deste método satisfatório, quer as leituras de absorvância sejam 

lidas no Jasco, quer sejam lidas no Hitachi. 

Atendendo a que o padrão de fortificação (tirame) é independente dos padrões da recta, tem um 

elevado grau de pureza e o tirame decompõe-se em CS2 no passo de hidrólise ácida, considera-se 

que os ensaios de recuperação efectuados são adequados à avaliação da exactidão. 

Contudo, para validação da exactidão é vantajoso efectuarem-se periodicamente ensaios de 

materiais de referência certificados (MRC) e/ou participar em ensaios interlaboratoriais (EIL), o que 

não foi possível durante o período de realização do presente trabalho, por não existirem MRC de 

ditiocarbamatos em vinhos disponíveis no mercado, nem terem sido promovidos EIL para a 

determinação de ditiocarbamatos em vinhos.  

Para além da pureza do tirame não ser 100 %, existem erros aleatórios afectos à preparação do 

fortificado. É de notar que o tirame não é nativo na amostra e não é o único ditiocarbamato a analisar 
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(não se encontrando sequer homologado para as uvas de vinho em Portugal), assim o seu 

comportamento no método poderá ser diferente dos restantes ditiocarbamatos, nomeadamente em 

relação ao rendimento de decomposição, pelo que este modo de avaliação da exactidão consiste 

apenas numa estimativa. 

Precisão intermédia 

A precisão intermédia do método é avaliada através do cálculo do desvio-padrão para cada um 

dos três níveis de fortificação realizadas nas condições aproximadas das de rotina do laboratório. 

Assim sendo para as análises realizadas no espectrofotómetro Jasco V-530, para as amostras 

fortificadas com 75 µg de tirame em 200 mL de amostra o desvio-padrão é de 6,31 µg CS2 (Tabela 

32), para as amostras fortificadas com 250 µg de tirame em 200 mL de amostra é de 26,5 µg CS2 

(Tabela 33) e para as amostras fortificadas com 400 µg de tirame em 200 mL de amostra é de 40,4 

µg CS2 (Tabela 34). Para as análises realizadas no espectrofotómetro Hitachi U-2800, para as 

amostras fortificadas com 75 µg de tirame em 200 mL de amostra o desvio-padrão é de 9,35 µg CS2 

(Tabela 32), para as amostras fortificadas com 250 µg de tirame em 200 mL de amostra é de 22,5 µg 

CS2 (Tabela 33) e para as amostras fortificadas com 400 µg de tirame em 200 mL de amostra é de 

26,0 µg CS2 (Tabela 34). 

O desvio-padrão correspondente à gama em estudo, varia entre 0,03 e 2,00 mg CS2/L vinho 

respectivamente para o nível de fortificação mais baixo e mais alto (uma vez que as tomas são de 

200 mL de vinho). Estes valores correspondem a desvios-padrão relativos de 12 % e 16 %, 

respectivamente e que se encontram abaixo do valor recomendado pelo documento 

SANCO/10684/2009 (20 %). 

Limite de quantificação 

A partir dos dados referentes às concentrações obtidas para o nível mais baixo de fortificação 

(47,5 µg CS2/25 mL, correspondente ao primeiro padrão da recta) fizeram-se cálculos para estimar o 

valor do limite de quantificação (LQ), a partir de médias e desvio-padrão, pela equação 5-4 e 

considerando X0=0, uma vez que os ensaios não foram efectuados com brancos mas sim com um 

padrão relativamente baixo, tanto para o espectrofotómetro Jasco V-530 como para o 

espectrofotómetro Hitachi U-2800 (Tabela 35). 

Os valores de LQ estimados por leituras nos espectrofotómetros Jasco V-530 e Hitachi U-2800 foi 

de 0,35 mg CS2/L vinho e de 0,39 CS2/L vinho, respectivamente.  

Testou-se experimentalmente um LQ de 0,40 mg CS2/L de vinho (majorante dos dois valores 

obtidos), pela adição de 2,53 mL de solução diluída de tirame 50 µg de tirame/mL a amostras de 

vinho (Tabela 36). 
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Tabela 35 - Estimativa do valor de LQ 

Jasco V-530 Hitachi U-2800 

Calibração Concentração obtida  
(mg CS2/L vinho) Calibração Concentração obtida  

(mg CS2/L vinho) 
2 0,21 1 0,22 
4 0,18 2 0,20 
6 0,20 4 0,19 
7 0,24 5 0,17 
8 0,24 6 0,19 
9 0,24 7 0,25 

11 0,20 8 0,22 
12 0,27 9 0,20 
13 0,23 11 0,27 
14 0,26 12 0,27 
15 0,26 13 0,21 
16 0,30 14 0,29 
  15 0,27 

Média: 0,24 mg/L Média: 0,23 mg/L 
Desvio-padrão: 0,035 mg/L Desvio-padrão: 0,039 mg/L 

LQ estimado: 0,35 mg/L LQ estimado: 0,39 mg/L 
 
 

Tabela 36 - Confirmação experimental do valor de LQ de 0,40 mg CS2/L de vinho - Jasco V-530 

Jasco V-530 Hitachi U-2800 

Amostra Calibração Concentração obtida 
(mg CS2/L vinho) Amostra Calibração Concentração obtida 

(mg CS2/L vinho) 
Vinho10 17 0,50 Vinho10 17 0,51 
Vinho11 18 0,31 Vinho11 18 0,32 
Vinho 8 19 0,33 Vinho 8 19 0,38 
Vinho 6 19 0,32 Vinho 6 19 0,36 
Vinho 3 20 0,45 Vinho 3 20 0,48 
Vinho 4 20 0,45 Vinho 4 20 0,48 
Vinho 15 21 0,45 Vinho 17 21 0,51 
Vinho 17 21 0,45 Vinho 16 22 0,44 
Vinho 16 22 0,43 Vinho 14 22 0,47 
Vinho 14 22 0,44 Vinho 13 23 0,31 
Vinho 13 23 0,29 Vinho 12 24 0,37 
Vinho 12 24 0,34 Vinho 12 25 0,56 
Vinho 12 25 0,52    

Média: 0,42 mg/L Média: 0,45 mg/L 
Erro relativo médio: + 3,9 % Erro relativo médio: + 11 % 
Desvio-padrão: 0,083 mg/L Desvio-padrão: 0,086 mg/L 

Desvio-padrão relativo: 19,9% Desvio-padrão relativo: 19,4% 

Os valores dos desvios-padrão relativos de LQ são de 19,9 % e 19,4 %, respectivamente para as 

análises efectuadas no espectrofotómetro Jasco V-530 e no espectrofotómetro Hitachi U-2800, 

valores que se encontram abaixo do valor recomendado pelo documento SANCO/10684/2009 (20 %). 

Contudo, de acordo com as recomendações da IUPAC, este valor não deveria ser superior a 10 %. 

Para se baixar o valor de LQ poderá testar-se a leitura de absorvâncias a dois comprimentos de 

ondas, utilizando a soma das absorvâncias como valor final. 

Por não estar estabelecido o LMR, não existindo também limites inferiores legislados (LIL) para os 

ditiocarbamatos em vinhos, não é possível avaliar a adequabilidade do valor de LQ. Contudo, 

atendendo a que o rendimento do processo de vinificação, em termos de volume (L)/massa (kg), é 

inferior a 100 %, e que ocorrem perdas de pesticidas durante o referido processo, um valor de 0,4 mg 

CS2/L no vinho, nunca poderá corresponder a um valor superior a 0,4 mg/kg em uvas de vinificação. 
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Estimativa de incertezas 

A estimativa da incerteza dos resultados foi feita tendo em conta a abordagem baseada em dados 

de validação e controlo de qualidade, descritas no Guia para a quantificação de incerteza em ensaios 

químicos (IPAC, 2007), já referida no ponto 5.1. Utilizaram-se para tal os resultados referentes à 

fortificação de amostras de vinho, realizados a três níveis de concentração. 

Apresentam-se na Tabela 37 os valores de incertezas correspondentes às três componentes 

acima descritas, para os n ensaios considerados concordantes efectuados para cada nível de 

fortificação, obtidos nos espectrofotómetros Jasco e Hitachi. Apresenta-se, também, na mesma 

Tabela a incerteza relativa expandida correspondente, obtida pela aplicação de um factor de 

cobertura de 2, para que corresponda a um nível de confiança de 95 %. 

Tabela 37 - Valores de incertezas para três níveis de fortificação estimadas para o Jasco V-530 e Hitachi U-2800 

Concentração 
do fortificado  
(mg/L CS2) 

n Incerteza Relativa  
Exactidão 

Incerteza Relativa  
Precisão 

Incerteza Relativa  
Adicional 

Incerteza 
Expandida (%) 

Jasco V-530 
1,9 19 0,035 0,14 0,017 29 
6,3 13 0,053 0,18 0,017 37 
10,1 10 0,053 0,16 0,017 17 

Hitachi U-2800 
1,9 22 0,045 0,20 0,017 42 
6,3 12 0,052 0,16 0,017 34 
10,1 9 0,050 0,12 0,017 27 

Os valores estimados apesar de aparentemente serem elevados, são adequados às avaliações 

das infracções ao LMR estabelecido, ainda mais quando o documento SANCO/10684/2009 obriga a 

aplicação de um valor de incerteza de 50 % para todos os resultados no âmbito do controlo oficial. 

7.1.4. Estabelecimento das linhas limite das cartas de controlo de indivíduos e de amplitudes 
móveis 

Atendendo aos valores obtidos para o padrão de controlo nas Tabela 38 e 39, foram 

primeiramente estabelecidos os limites das cartas de controlo de indivíduos e das cartas de 

amplitudes móveis, para as análises efectuadas no Jasco V-530 e Hitachi U-2800, respectivamente. 

Por exclusão dos pontos que se encontravam fora das primeiras cartas (valores assinalados como 

duvidosos nas Tabelas correspondentes), foram estabelecidas novos limites, contudo, ainda existiam 

pontos fora dos limites destas segundas cartas, pelo que se estabeleceram as cartas finais de 

controlo de indivíduos (Figura 20a e 21a) e de amplitudes móveis (Figura 20b e 21b) para os 

respectivos espectrofotómetros, por novo cálculo dos limites de controlo. Nessas mesmas Tabela 38 

e 39, para além dos valores de PC obtidos, encontram-se os módulos das amplitudes móveis e os 

erros relativos em relação ao valor nominal/esperado (177,8 µg CS2/25 mL) do PC.  
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Tabela 38 - Valores de PC obtidos para valor nominal de 177,8 µg CS2/25 mL - Jasco V-530  

PC Quantidade obtida em 25 mL 
(µg CS2) 

|Ampl. Móvel| 
(µg CS2/25 mL) Erro Relativo (%) 

1 162 --- -9,10 
2 170 8,44 -4,40 
3 158 11,7 -10,9 
4 172 13,3 -3,40 
5 177 5,05 -0,60 
6 184 7,29 3,50 
7 185 1,13 4,10 
8 185 0,13 4,10 
9 180 4,73 1,40 

10 181 0,63 1,80 
11 185 4,46 4,30 
12* 202 16,8 13,7 
13* 199 2,87 12,1 
14* 207 8,21 16,7 
15 159 48,5 -10,6 
16 156 2,83 -12,2 
17 154 1,87 -13,2 
18 153 1,61 -14,1 
19 164 11,8 -7,50 
20 152 12,8 -14,7 
21 174 22,2 -2,30 
22* 145 28,5 -18,3 

  * valores duvidosos 

 

 

 
 
 

 

Figura 20 - Carta de controlo de indivíduos (a) e Carta de amplitudes móveis (b) para Padrão de controlo de 

177,8 µg CS2 - Jasco V-530 

a b
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Tabela 39 - Valores de PC obtidos para valor nominal de 177,8 µg CS2/25 mL - Hitachi U-2800 

PC Quantidade obtida em 25 mL 
(µg CS2) 

|Ampl. Móvel| 
(µg CS2/25 mL) 

Erro Relativo 
(%) 

1 179 --- 0,80 
2 181 2,08 1,90 
3 182 1,02 2,50 
4 180 2,61 1,00 
5 188 8,80 6,00 
6 189 0,23 6,10 
7* 191 2,01 7,30 
8* 193 1,81 8,30 
9 188 4,10 6,00 

10 189 0,42 6,20 
11* 199 10,5 12,1 
12* 211 11,2 18,4 
13* 203 7,54 14,2 
14* 200 3,42 12,2 
15* 165 34,1 -6,90 
16* 164 1,44 -7,80 
17* 167 2,80 -6,20 
18* 163 4,23 -8,60 
19* 154 8,68 -13,4 
20* 163 8,94 -8,40 
21* 166 3,19 -6,60 
22* 15 13,1 -14,0 

  * valores duvidosos 

Caso a linha central (LC) se encontre afastada do valor esperado podemos usar uma carta de 

aceitação até se obter mais pontos e então voltar a calcular as linhas de controlo e assim realizar 

nova carta de controlo, ou pode-se estabelecer imediatamente novos limites de controlo e voltar a 

rever as cartas passados, por exemplo, 100 pontos. É de esperar que com o tempos a precisão do 

método melhore e portanto será imperativo, rever e/ou estabelecer novas linhas de controlo para as 

cartas de controlo e de amplitudes móveis, tendo por base os últimos pontos obtidos. 

É de notar que o PC utilizado apenas controla as rectas de calibração, uma vez que não 

acompanha todo o processo de decomposição. Sendo assim, deverá ser utilizado um PC que 

acompanhe todo o processo de modo a controlar eventuais perdas ou contaminações. É ainda 

importante referir que o CS2 utilizado para a preparação do PC deveria provir de uma solução-mãe 

a b

Figura 21 - Carta de controlo de indivíduos (a) e Carta de amplitudes móveis (b) para Padrão de controlo de 

177,8 µg CS2 - Hitachi U-2800 



__________________________________________________________________________
69 

 

independente de CS2, e não da mesma solução-mãe de CS2 utilizada na preparação dos padrões da 

recta. 

7.1.5. Definição de medidas de Controlo de Qualidade para uso em rotina 

Atendendo à validação que foi feita e à necessidade de garantir a qualidade dos resultados 

produzidos, propõem-se as seguintes medidas de controlo de qualidade a adoptar em rotina. São 

também descritas as frequência a adoptar bem como os critérios de aceitação: 

i. Controlo da recta de calibração (diário):  

• efectuar uma inspecção visual do ajuste dos pontos a uma recta; 

• verificar se os valores dos residuais se distribuem de forma aleatória à volta do zero e se são 

 pequenos; 

• verificar se o coeficiente de correlação de Pearson é igual ou superior a 0,995; 

•  verificar se o valor zero pertence ao intervalo b ± incerteza t-student (para um nível de 

 confiança 95%) (dados determinados pelo método ANOVA do Data Analysis do Microsoft 

 Excel); 

• verificar se o declive se mantém relativamente constante. 

ii. Padrão de controlo (diário, no mínino de 20 em 20 amostras): 

• Preparar o padrão de controlo correspondente a 175 µg CS2/25 mL, como descrito em 6.5.2, de 

 forma independente dos padrões da recta, analisar como amostra e registar nas cartas de 

 controlo e de amplitudes em uso; 

• Se houver pontos fora de controlo deve-se averiguar as causas, verificar o impacto nos 

 resultados produzidos, implementar correcções/acções correctivas, repetir ensaio quando 

 necessários e usar o método de adição padrão para os positivos (pois resolve interferentes na 

 matriz). 

iii. Replicados: (fazer de 20 em 20 amostras, ou sempre que ocorrer uma infracção): 

• aceitam-se valores com erros relativos máximos de 20 %, reportando-se a média dos valores; 

• caso não se verifique o critério, efectuar um terceiro ensaio: 

• se o erro relativo (à média) for menor ou igual a 20 %, reporta-se a média dos três ensaios; 

• se o erro relativo (à média) for superior a 20 %, efectua-se um quarto ensaio, e se 

desprezando o valor mais aberrante, o erro relativo for menor ou igual a 20 %, reporta-se a 

média dos 3 ensaios, caso contrário reporta-se como resultado final a mediana dos 4 

ensaios. 

iv. Brancos de reagentes: sempre que se mudar de reagentes e em caso de suspeita de 

 contaminação. No mínimo deverá realizar-se estes ensaios uma vez por mês. 

v. Ensaios fortificados (fazer no mínimo uma vez por mês ou sempre que haja dúvidas sobre 

 interferências de matriz): 

• aceitam-se recuperações de 70-120 %, caso contrário repetir a análise da amostra 

 correspondente. 

vi. Brancos de vinho: sempre que se fazem fortificações ou se testa experimentalmente o LQ. 
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vii. Materiais de referência certificados e/ou ensaios interlaboratoriais: realizar pelo menos uma vez 

 por ano. 

7.1.6. Avaliação dos pontos críticos do método e impacto nos resultados 

i. Condições de preservação das amostras: não se considerou no cálculo de incertezas as 

 componentes a montante da medição do volume da toma analítica. Contudo, as condições em 

 que os vinhos são mantidos antes de serem analisados pode afectar o teor de 

 ditiocarbamatos. 

ii. Toma da amostra para análise: a incerteza associada à medição da toma de vinho é baixa, 

 pelo que este factor não é relevante. 

iii. Decomposição dos ditiocarbamatos em CS2: 

• Nesta etapa a temperatura da mistura reaccional e tempo de reacção podem afectar o 

 rendimento da recuperação de CS2 no tubo de absorção uma vez que a decomposição dos 

 ditiocarbamatos e a destilação do CS2 podem não ser completas. Verifica-se que, embora o 

 desvio-padrão relativo cumpra o valor estipulado pelo documento SANCO/10684/2009, é 

 relativamente elevado e conduz a incertezas expandidas elevadas, pelo que é vantajoso 

 efectuar ensaios adicionais para averiguar a causa principal de tal dispersão de resultados, 

 sendo este o passo mais crítico do método; 

• Também a matriz da amostra pode afectar a decomposição do ditiocarbamatos, embora seja 

 pouco provável dadas as condições drásticas da hidrólise, designadamente o baixo valor de pH; 

• Podem também ocorrer perdas por arraste de CS2 no sistema de  vácuo; observa-se que as 

 recuperações nas amostras fortificadas são, em geral, inferiores a 100 %. Para avaliar 

 eventuais perdas, a Norma EN 12396-1 prevê a utilização de um terceiro tubo de  absorção. 

iv. Desenvolvimento de cor e leitura de absorvâncias: 

• No segundo tubo de absorção, que contém o reagente de desenvolvimento de cor, admite-se 

 que as perdas não devem ser significativas, uma vez que o CS2 é recuperado directamente na 

 solução de desenvolvimento de cor e sendo o reagente limitante, espera-se que complexe 

 completamente. 

• A temperatura pode afectar este passo de duas formas: influência os equilíbrios químicos (em 

 particular, a razão das concentrações das espécies 1:1 e 1:2) e os coeficientes de extinção 

 molar. Para quantificar a influência deste factor teriam de efectuar-se ensaios adicionais, 

 contudo, sendo as determinações de padrões e amostras efectuadas num curto intervalo de 

 tempo, os resultados são afectados por factores da mesma ordem de grandeza, prevendo-se 

 que a temperatura, nestas condições, pouco afecte os resultados. 

• Outro factor que poderá afectar este passo é o tempo de desenvolvimento de cor e o tempo 

 que decorre até à realização das leituras. Para minimizar os possíveis erros, preparam-se os 

 padrões da recta ao mesmo tempo que decorre a decomposição dos ditiocarbamatos e, 

 simultâneo desenvolvimento de cor. 

v. Para melhorar a precisão do método, há que realizar mais estudos para identificação dos 

 passos com maior variabilidade, controlar, em rotina, as condições experimentais (temperatura 
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 de decomposição dos ditiocarbamatos, caudal do gás de arraste, temperatura ambiente, 

 solicitar uma manutenção preventivas aos dois espectrofotómetros visto responderem de modo 

 diferente). 

vi. Para avaliar a exactidão, deverá participar-se em ensaios interlaboratoriais, uma vez que a 

 alternativa de analisar materiais de referência certificados é difícil, por indisponibilidade destes 

 no mercado. 

vii. Para melhorar o limite de quantificação pode testar-se, por exemplo, a metodologia proposta 

 por Costa & Mateus (2009), em que se faz a representação da média das absorvâncias lidas a 

 374 nm e 435 nm em função da concentração de CS2. 

viii. Este método apresenta algumas limitações entre as quais ser um método bastante moroso, 

 que implica a utilização de bastante material de vidro, não se identificarem compostos 

 individuais, possibilidade de contaminações (nas tubagens, ligações de vidro, material usado, 

 etc), pelo que é vantajoso a médio prazo a sua substituição por um método mais expedito. 

7.1.7. Teor de ditiocarbamatos nos vinhos analisados e extrapolação dos valores para avaliar o 
cumprimento do LMR nas uvas de vinificação 

Conforme já foi referido anteriormente, não existe LMR definido para ditiocarbamatos em vinhos. 

Contudo, desprezando a incerteza a montante da toma analítica, caso se detecte um teor de 5 mg/L 

de CS2 no vinho, este corresponderá a um teor inferior ao LMR das uvas para vinificação (5 mg/kg), 

atendendo ao referido anteriormente, no ponto 7.1.2, referente ao limite de quantificação (rendimento 

massa/volume vinho é inferior a 100 % e ocorrem perdas durante o processo de vinificação). No caso 

dos vinhos analisados, todos os valores obtidos são inferiores ao limite de quantificação determinado 

(0,4 mg/L) e portanto infere-se que as uvas de vinificação utilizadas no seu fabrico cumprem o LMR 

estabelecido (5 mg/kg) tendo em conta as considerações efectuadas. 

7.2 Método de determinação de resíduos de pesticidas em vinho por GC com 
detectores selectivos (NPD e FPD) 

7.2.1. Identificação dos vinhos analisados 

Na Tabela 40 apresentam-se dados referentes às amostras de vinhos analisadas para a 

determinação de resíduos de pesticidas em vinho por GC com detectores selectivos (NPD e FPD). 

Atendendo a que a identificação dos clientes é sigilosa não se indicam as marcas nem produtores. É 

de notar que a numeração é independente da utilizada para a determinação dos resíduos de 

ditiocarbamatos, descrita em 7.1.1. 
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Tabela 40 - Identificação das amostras de vinhos analisadas para a determinação de resíduos de pesticidas em 

vinho por GC com detectores selectivos (NPD e FPD) 

7.2.2. Extracção líquido-líquido 

7.2.2.1. Rectas de calibração analíticas 

Para este método de extracção, apenas foram realizadas duas rectas de calibração com padrões 

da recta para GC-NPD e duas para GC-FPD, uma vez que estes aparelhos se encontraram com 

avarias na maior parte do tempo da realização deste trabalho. 

Assim, para a primeira calibração no GC-NPD, foram injectadas cinco réplicas de cada padrão, em 

cada coluna (front e middle) e determinados os respectivos parâmetros estatísticos da recta através 

do Data Analysis do Microsoft Excel (Tabela 41). 

Tabela 41 - Parâmetros estatísticos da recta de calibração 1 - GC-NPD, determinados por regressão linear 

GC-NPD - Calibração 1 (coluna front)  
Analito a b R Gama de trabalho 

dimetoato 3,6 -0,090 0,977 0,05-0,35 ng/µL 
clorpirifos 4,4 -0,087 0,935 0,05-0,35 ng/µL 
metalaxil 0,56 -0,058 0,940 0,25-1,75 ng/µL 

penconazol 0,81 -0,047 0,987 0,1-0,7 ng/µL 
GC-NPD - Calibração 1 (coluna middle) 

dimetoato 3,2 -0,074 0,942 0,05-0,35 ng/µL 
clorpirifos 0,30 -0,023 0,922 0,05-0,35 ng/µL 
metalaxil 4,7 -0,0092 0,914 0,25-1,75 ng/µL 

penconazol 0,44 -0,0060 0,958 0,1-0,7 ng/µL 

 

Verifica-se que o valor de R nem sempre é igual ou superior a 0,95 quer para a coluna front como 

para a middle. Estes foram feitas com cinco réplicas por nível, o que não reflecte as condições de 

rotina em que, para cada sequência de ensaios, se efectua uma calibração inicial e outra final, 

efectuando-se rectas de calibração com dois pontos por nível de calibração. Contudo, este é o critério 

actual do LRP para validação inicial do desempenho dos métodos cromatográficos. 

O GC-FPD não responde ao metalaxil e penconazol. Das duas calibrações realizadas para GC-

FPD, consideraram-se duas réplicas para o dimetoato e quatro réplicas para o clorpirifos numa 

primeira calibração, e apenas duas réplicas foram injectadas para ambos os analitos numa segunda 

calibração (Tabela 42). 

Tabela 42 - Parâmetros estatísticos da recta de calibração 1 - GC-FPD, determinados por regressão linear 

GC-FPD - Calibração 1  
Analito a b R Gama de trabalho 

dimetoato 2,5 0,054 0,992 0,05-0,35 ng/µL 
clorpirifos 4,0 0,013 0,618 0,05-0,35 ng/µL 

Vinho nº Tipo Ano Vinho nº Tipo Ano 
1 Vinho tinto Dão 2007 8 Vinho de mesa branco 2009 
2 Vinho tinto 2009 9 Vinho de mesa tinto 2009 
3 Vinho tinto 2009 10 Vinho de mesa branco  2009 
4 Vinho tinto 2009 11 Vinho tinto - Touriga Nacional 2008 
5 Vinho tinto Douro 2007 12 Vinho de mesa tinto  2009 
6 Vinho branco - Arinto 2008 13 Vinho de mesa tinto 2009 
7 Vinho de mesa tinto 2009    
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GC-FPD - Calibração 2 
dimetoato 1,8 -0,028 0,974 0,05-0,35 ng/µL 
clorpirifos 2,8 -0,063 0,972 0,05-0,35 ng/µL 

 

Com excepção do clorpirifos na calibração 1 (em que se consideram quatro réplicas por nível em 

vez de duas), o coeficiente de correlação cumpre o critério mínimo de 0,95 estabelecido para ensaios 

de rotina. 

7.2.2.2. Análise qualitativa 

Foram analisadas para este método de extracção amostras do vinho 1, 2, 3 e 4 e amostras de 

branco (água tipo 1), sem fortificação e com fortificação a dois níveis (nível 1 de fortificação 

correspondente a uma concentração de 0,05 mg dimetoato/L vinho e 0,05 mg clorpirifos/L vinho e 

nível 2 correspondente a uma concentração de 0,25 mg dimetoato/L vinho e 0,25 mg clorpirifos/L 

vinho) e com a adição de padrão interno (0,25 mg TPP/L vinho), para o GC-FPD (Tabela 43). 

Tabela 43 - Resultados dos ensaios de amostras de vinho por extracção líquido-líquido e determinação por 

 GC-FPD 

Amostra Número de 
replicados Condições Picos detectados 

Vinho 1 2 Sem fortificação e sem TPP Interferência na zona do tempo de retenção 
esperado para TPP 

Vinho 2 6 Sem fortificação e com TPP Interferência na zona do tempo de retenção 
esperado para dimetoato 

Vinho 2 6 Fortificação ao nível 1 com TPP dimetoato e clorpirifos, contudo em  2 das 
amostras não surgiu pico de clorpirifos 

Vinho 2 6 Fortificação ao nível 2 com TPP dimetoato e clorpirifos, contudo em  2 das 
amostras não surgiu pico de clorpirifos 

Vinho 3 6 Sem fortificação e com TPP Interferência na zona do tempo de retenção 
esperado para dimetoato 

Vinho 3 6 Fortificação ao nível 1 e com TPP dimetoato, clorpirifos e de TPP 
Vinho 3 6 Fortificação ao nível 2 e com TPP dimetoato, clorpirifos e de TPP 

Vinho 4 6 Sem fortificação e com TPP Interferência na zona do tempo de retenção 
esperado para dimetoato 

Vinho 4 6 Fortificação ao nível 1 e com TPP dimetoato, clorpirifos e de TPP 
Vinho 4 6 Fortificação ao nível 2 e com TPP dimetoato, clorpirifos e de TPP 

Branco 4 Sem fortificação e com TPP Interferência na zona do tempo de retenção 
esperado para dimetoato 

Branco 4 Fortificação ao nível 1 e com TPP dimetoato, clorpirifos e de TPP 
Branco 4 Fortificação ao nível 2 e com TPP dimetoato, clorpirifos e de TPP 

Verifica-se a existência de interferência na zona do tempo de retenção esperado para o TPP (a 

cerca de 24,8 min) para o vinho 1, que pode ser devido a contaminação proveniente da matriz ou do 

sistema cromatográfico (por exemplo contaminação da seringa). Verifica-se, também, para os vinhos 

2, 3 e 4 e amostra de branco a existência de uma interferência na zona do dimetoato (a cerca de 10,9 

min). Assim, os picos de dimetoato que surgiram para as amostras fortificadas estão adicionados de 

uma interferência, provavelmente por contaminação. Excluí-se a hipótese de contaminação pelos 

solventes de extracção, uma vez que também foram injectados no GC-FPD, sem que tenham 

aparecido picos. Quanto ao clorpirifos, em alguns ensaios fortificados não se conseguiu detectar o 

respectivo pico, por eventuais perdas durante o processo de extracção. 

Apesar do método poder vir a ser optimizado, por ser um método trabalhoso, que envolve o 

manuseamento de muito material e tem gastos consideráveis de solventes, é vantajoso testar 
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métodos alternativos, como é o caso dos de extracção por dSPE, que são a tendência actual nos 

laboratórios internacionais do sector. 

7.2.3. Método de extracção por dSPE 

Para os métodos de extracção por dSPE apenas foram realizados estudos prévios qualitativos, de 

forma a seleccionar o método com melhor desempenho, não tendo sido feitas rectas de calibração 

para estes métodos. Numa fase posterior de validação dos resultados pelo método seleccionado, 

serão então efectuados estudos quantitativos.  

7.2.3.1. Método 1 

Foram analisadas para este método de extracção amostras do vinho 1 sem fortificação e com 

fortificação a dois níveis (nível 1 de fortificação correspondente a 25 µL de solução-mãe e nível 2 

correspondente a 50 µL de solução-mãe; a solução-mãe apresenta 5,00 mg/L de dimetoato, 5,00 

mg/L de clorpirifos, 10,00 mg/L de penconazol e 25,00 mg/L de metalaxil) e com a adição de padrão 

interno (0,25 mg TPP/L de vinho). Os extractos obtidos foram analisados por GC-FPD e GC-NPD 

(apenas para a coluna front, uma vez que a coluna middle se encontrava em reparação). Na Tabela 

44 apresenta-se o resumo dos resultados obtidos, incluindo os referentes a ensaios de amostras de 

branco (água tipo 1) apenas com adição de padrão interno. 

 

Tabela 44 - Resumo da análise qualitativa dos resultados dos ensaios de amostras de vinho e amostras de 

branco pelo método de extracção 1 e determinação por GC-FPD e GC-NPD 

Ensaio Amostra 
V 

Fortificação 
(µL) 

V 
Injecção 

(µL) 
Picos detectados 

GC-FPD 
Picos detectados 

GC-NPD front 

1 Vinho 1 - 1 TPP TPP pequeno 
2 Vinho 1 - 2 TPP TPP pequeno 

3 Vinho 1 - 3 TPP Dúvida de existência de TPP (pico 
muito pequeno) 

4 Vinho 1 25 1 
clorpirifos e TPP; 

duvida na existência de 
dimetoato 

Apenas surgiu pequeno pico de TPP 

5 Vinho 1 25 2 dimetoato, clorpirifos e 
TPP (altos) 

metalaxil e TPP bastante baixos; não 
surgiram picos de dimetoato nem de 
penconazol; dúvida no existência de 

pico de clorpirifos (pico muito 
pequeno) 

6 Vinho 1 25 3 dimetoato, clorpirifos e 
TPP (bastante altos) 

Não surgiram picos de dimetoato 
nem de metalaxil; dúvida no 

existência de pico de clorpirifos, de 
penconazol e de TPP (picos muito 

pequenos) 

7 Vinho 1 25 1 dimetoato, clorpirifos e 
TPP 

metalaxil bastante baixo; não 
surgiram picos de dimetoato nem de 
penconazol; dúvida na existência de 
pico no clorpirifos e de TPP (picos 

muito pequenos) 

8 Vinho 1 25 2 
dimetoato, clorpirifos e 

TPP (dois últimos 
bastante altos) 

metalaxil e clorpirifos bastante 
baixos; não surgiram picos de 
dimetoato nem de penconazol; 

dúvida na existência de pico TPP 
(pico muito pequeno) 

9 Vinho 1 25 3 dimetoato, clorpirifos e Não surgiram picos 
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TPP 
10 Branco - 1 TPP - 
11 Branco - 2 TPP - 

 

Verifica-se, para as mesmas amostras, que para o GC-FPD os picos dos analitos são 

significativamente mais elevados que para o GC-NPD front, mostrando já sinal de algum problema 

para este último, tendo mesmo vindo de seguida a avariar. Para o GC-FPD verifica-se a existência de 

todos os picos de analitos esperados, excepto no caso do ensaio 4 onde a existência de pico de 

dimetoato se põe em causa por ser bastante pequeno. Contudo, o resultado deste ensaio pode ser 

desprezado uma vez que no ensaio 7 (réplica do ensaio 4) o pico de dimetoato já se encontra bem 

definido. Como seria de esperar, verifica-se que os picos se encontram maiores para injecções de 

amostra com 2 e 3 µL em relação ao volume de injecção de 1 µL. Decidiu-se assim utilizar um volume 

de injecção de 2 µL para as restantes amostras. 

Foram, também, introduzidas alterações ao método 1, de forma a testar a eficácia da utilização de 

determinados reagentes, para tal foram analisadas amostras de branco (água tipo 1), de vinho 1 e de 

vinho 5 (Tabela 45 e 46). Por avaria do equipamento GC-NPD estes ensaios apenas foram 

analisados no GC-FPD. 

É importante referir que a inclusão de 4 g de NaCl nos ensaios com acetonitrilo se deveu ao facto, 

de aquando do procedimento experimental se ter comprovado, que na segunda centrifugação o 

acetonitrilo era miscível com a fase aquosa; com a adição de NaCl estas duas fases ficavam 

separadas, uma vez que o NaCl faz aumentar a densidade da fase aquosa. 

 
Tabela 45 -  Resumo dos resultados dos ensaios de amostras de vinho e amostras de branco pelo método de 

extracção 1 com alterações e determinação qualitativa por GC-FPD com um volume de injecção de 2 µL 

Ensaio Amostra 
V 

Fortificação 
(µL) 

Alterações ao método Picos detectados no 
GC-FPD 

12 Branco - Sem adição de PSA TPP 

13 Vinho 1 - Extracção e retoma em acetronitrilo e 
com adição de 4 g de NaCl ao vinho 

Interferência na zona do 
tempo de retenção esperado 
para dimetoato e para o TPP 

14 Vinho 1 50 Extracção e retoma em acetronitrilo e 
com adição de 4 g de NaCl ao vinho 

dimetoato, clorpirifos e de 
TPP 

15 Branco - Extracção e retoma em acetronitrilo, 
sem adição de PSA TPP 

16 Branco 50 Extracção e retoma em acetronitrilo, 
sem adição de PSA 

clorpirifos e de TPP; dúvida 
na existência de dimetoato 

(pico muito pequeno) 

17 Vinho 5 - 
Extracção e retoma em acetronitrilo, 

sem adição de PSA e com adição de 4 
g de NaCl ao vinho 

TPP 

18 Vinho 5 50 
Extracção e retoma em acetronitrilo, 

sem adição de PSA e com adição de 4 
g de NaCl ao vinho 

dimetoato, clorpirifos e de 
TPP 

19 Vinho 5 - 

Extracção e retoma em acetronitrilo, 
com adição de 4 g de NaCl ao vinho e 
de 50 mg de GCB (juntamente com o 

PSA) 

Interferência na zona do 
tempo de retenção esperado 
para dimetoato e para o TPP 

20 Vinho 5 50 Extracção e retoma em acetronitrilo, 
com adição de 4 g de NaCl ao vinho e 

dimetoato, clorpirifos e TPP 
(pequenos) 
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de 50 mg de GCB (juntamente com o 
PSA) 

21 Vinho 5 - 
Extracção em acetonitrilo e retoma em 
Acetato de etilo, com adição de 4 g de 

NaCl ao vinho 

Interferência na zona do 
tempo de retenção para o 

TPP 
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Tabela 46 - Resumo dos resultados dos ensaios de amostras de vinho e amostras de branco pelo método de 

extracção 1 com alterações e determinação qualitativa por GC-FPD com um volume de injecção de 2 µL (cont.) 

Ensaio Amostra 
V 

Fortificação 
(µL) 

Alterações ao método Picos detectados no 
GC-FPD 

22 Vinho 5 50 
Extracção em acetonitrilo e retoma em 
Acetato de etilo, com adição de 4 g de 

NaCl ao vinho 
dimetoato, clorpirifos e TPP 

23 Vinho 5 - 
Extracção em acetonitrilo e retoma em 
Acetato de etilo, sem adição de PSA, 
com adição de 4 g de NaCl ao vinho 

Interferência na zona do 
tempo de retenção esperado 
para dimetoato e para o TPP 

24 Vinho 5 50 
Extracção em acetonitrilo e retoma em 
Acetato de etilo, sem adição de PSA, 
com adição de 4 g de NaCl ao vinho 

dimetoato, clorpirifos e TPP 

25 Vinho 5 - 

Extracção em acetonitrilo e retoma em 
Acetato de etilo, com adição de 4 g de 

NaCl ao vinho e de 50 mg de GCB 
(juntamente com o PSA) 

Interferência na zona do 
tempo de retenção para o 

TPP 

26 Vinho 5 50 

Extracção em acetonitrilo e retoma em 
Acetato de etilo, com adição de 4 g de 

NaCl ao vinho e de 50 mg de GCB 
(juntamente com o PSA) 

dimetoato, clorpirifos e TPP 

27 Vinho 5 - 
Extracção em acetonitrilo e retoma em 
Acetato de etilo, com adição de 4 g de 
NaCl ao vinho e de 200 mg de florisil 

Interferência na zona do 
tempo de retenção esperado 
para dimetoato e para o TPP 

28 Vinho 5 50 
Extracção em acetonitrilo e retoma em 
Acetato de etilo, com adição de 4 g de 
NaCl ao vinho e de 200 mg de florisil 

dimetoato, clorpirifos e TPP 

29 Vinho 5 - 
Extracção e retoma em acetonitrilo, com 

adição de 4 g de NaCl ao vinho e de 
200 mg de florisil 

Interferência na zona do 
tempo de retenção para o 

TPP (bastante alta) 

30 Vinho 5 50 
Extracção e retoma em acetonitrilo, com 

adição de 4 g de NaCl ao vinho e de 
200 mg de florisil 

dimetoato, clorpirifos e TPP 

 

Verifica-se a existência de interferência na zona do tempo de retenção esperado para o TPP (a 

cerca de 24,8 min) para todos os ensaios realizados excepto para a amostra de branco, o que poderá 

indicar  interferência da matriz vinho, excluindo-se a hipótese de contaminação nos solventes de 

extracção, uma vez que não foram detectados picos nos cromatogramas destes. Também se 

verificou em alguns casos (ensaios 13, 19, 23 e 27), uma interferência coincidente com o tempo de 

retenção esperado para o dimetoato (a cerca de 10,9 min), ficando-se com dúvidas sobre a presença 

de dimetoato nestas amostras ou de um interferente de matriz. 

Quanto aos ensaios em que se utilizou GCB, verificou-se que as áreas dos picos de clorpirifos e 

de TPP baixaram (ensaio 20), o que é coerente com o facto de o GCB reter compostos aromáticos e 

planares (Patil et al, 2009); note-se que quer o clorpirifos quer o TPP são compostos aromáticos. 

Relativamente às vantagens de uso de PSA, pela análise dos ensaios, constata-se que este 

adsorvente não retém os compostos em estudo mas retém outros interferentes indesejáveis. Em 

relação à utilização de florisil, verifica-se que no ensaio 29, apenas apareceu uma interferência ao 

tempo de retenção esperado para o TPP, enquanto que no ensaio 27 surgiu também interferência ao 

tempo de retenção do dimetoato. É de notar que nestes ensaios se variou também o solvente de 
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retoma, e portanto mais estudos, apenas variando o florisil, são necessários para se poder tirar 

conclusões fiáveis. Em relação às diferenças da utilização dos solventes de extracção e retoma, 

acetonitrilo e acetato de etilo, não se verificaram grandes diferenças nos resultados obtidos (Tabelas 

44 e 45). 

7.2.3.2. Método 2 

Este método difere do primeiro apenas pela inclusão de um passo prévio à extracção de 

evaporação do etanol do vinho, pois este é miscível com acetato de etilo. Nos dois ensaios realizados, 

com amostra de vinho, verificou-se não ser viável evaporar o etanol, por esta operação ser bastante 

morosa, quer por evaporação a 40 ºC - 42 ºC num evaporador rotativo, quer por evaporação sob 

corrente de N2.  

7.2.3.3. Método 3 

Foram analisadas para este método de extracção amostras do vinho 6, com combinação de 

diferentes reagentes, bem como as quantidades utilizadas, estando os resultados destes ensaios, 

analisados por GC-FPD, esquematizados na Tabela 47. 

Pela análise da Tabela 47, verifica-se a existência de interferência na zona do tempo de retenção 

esperado para o TPP (a cerca de 24,8 min) para todos os ensaios realizados, o que poderá indicar 

contaminação proveniente da matriz vinho ou contaminação, excluindo-se a hipótese de 

contaminação pelo solvente de extracção (acetonitrilo), uma vez que também foi injectado  sem que 

tenham sido detectados picos. Assim, os picos de TPP que surgem nas amostras fortificadas estão, 

provavelmente, acrescidas de interferência. 

Em relação à quantidade de PSA e de MgSO4 em pó, verifica-se que o pico de clorpirifos baixou 

no ensaio 5 em relação ao ensaio 3, não se tendo verificado alterações para os restantes picos, pelo 

que se deverá usar a quantidade mínima destes reagentes, por uma questão económica (25 mg de 

PSA e 150 mg de MgSO4 em pó).  

Verifica-se, novamente e conforme previsto, que nos ensaios com GCB (ensaios 5, 7, 9 e 11), a 

altura do pico de clorpirifos diminui, o que atribui à retenção pelo GCB dos compostos aromáticos.. 

Assim, a utilização de GCB não é vantajosa nestes ensaios. Em relação ao florisil, verificou-se no 

ensaio 17, a inexistência dos picos dos analitos, concluindo-se que os retém, não sendo assim um 

adsorvente adequado. 

Por último, em relação à utilização de Na3C6H5O7.2H2O e de C6H6Na2O7.1,5H2O, não se verificam 

alterações nos ensaios 5 e 7 e nos ensaios 13 e 15. Verifica-se por comparação do ensaio 7 e 11, 

que a não utilização de CaCl2 em ensaios com Na3C6H5O7.2H2O e C6H6Na2O7.1,5H2O, faz baixar 

significativamente os picos dos analitos. Assim a utilização de Na3C6H5O7.2H2O e C6H6Na2O7.1,5H2O 

parece ser desnecessária e a utilização de CaCl2 é vantajosa, devido aos interferentes da matriz, uma 

vez que segundo Patil et al (2009) este retira os ácidos gordos, à semelhança do PSA. Contudo, o 

uso exclusivo de PSA não é suficiente para retirar o teor em ácidos gordos do vinho, conforme 

referenciado também por Patil et al (2009). 
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Tabela 47 - Resumo dos resultados dos ensaios de amostras de vinho 6 pelo método de extracção 3 e determinação por GC-FPD com um volume de injecção de 2 µL 
 

*Sem TPP
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Picos detectados por GC-FPD 

1* ---- --- 200 2 8 2 1 2 125 750 50 ---- Interferência na zona do tempo de retenção para o TPP 

2* --- --- 200 2 8 ---- ---- 2 25 150 50 ---- Interferência na zona do tempo de retenção para o TPP 

3 50 100 200 2 8 ---- ---- 2 25 150 50 ---- dimetoato, clorpirifos e TPP 

4 ---- --- 200 2 8 ---- ---- 2 125 750 50 ---- Interferência na zona do tempo de retenção para o TPP 

5 50 100 200 2 8 ---- ---- 2 125 750 50 ---- dimetoato, clorpirifos (mais pequeno que no ensaio 3) e TPP 

6 --- --- 200 2 8 2 1 2 125 750 50 ---- Interferência na zona do tempo de retenção para o TPP 

7 50 100 200 2 8 2 1 2 125 750 50 ---- dimetoato, clorpirifos (mais pequeno que no ensaio 3) e TPP 

8 ---- --- --- 2 8 2 1 2 125 750 50 ---- Interferência na zona do tempo de retenção para o TPP 

9 50 100 --- 2 8 2 1 2 125 750 50 ---- dimetoato, clorpirifos (mais pequeno que no ensaio 7) e TPP 

10 --- --- 200 2 8 2 1 --- 125 750 50 ---- Interferência na zona do tempo de retenção para o TPP 

11 50 100 200 2 8 2 1 --- 125 750 50 ---- dimetoato, clorpirifos (muito pequenos) e TPP 

12 ---- --- 200 2 8 2 1 2 125 750 ---- ---- Interferência na zona do tempo de retenção para o TPP (elevada) 

13 50 100 200 2 8 2 1 2 125 750 ---- ---- dimetoato, clorpirifos e TPP 

14 --- --- 200 2 8 ---- ---- 2 125 750 ---- ---- Interferência na zona do tempo de retenção para o TPP (elevada) 

15 50 100 200 2 8 ---- ---- 2 125 750 ---- ---- dimetoato, clorpirifos e TPP 

16 ---- --- 200 2 8 ---- ---- 2 125 750 50 200 Interferência na zona do tempo de retenção para o TPP 

17 50 100 200 2 8 ---- ---- 2 125 750 50 200 Não surgiram picos 
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7.2.3.4. Método 4 

Para este método foram analisadas amostras de vinho 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e amostra de 

branco (água tipo 1), sem fortificação e com fortificação a três níveis (nível 1 de fortificação 

correspondente a 10 µL de solução-mãe, nível 2 correspondente a 50 µL de solução-mãe e nível 3 

correspondente a 70 µL de solução-mãe; a solução mãe-mista apresenta 5,00 mg/L de dimetoato, 

5,00 mg/L de clorpirifos, 10,00 mg/L de penconazol e 25,00 mg/L de metalaxil), e com adição de 

padrão interno, por GC-NPD. 

Na Tabela 48 estão sintetizados os resultados obtidos para este método de extracção e 

determinados por GC-NPD, coluna front. Os resultados determinados por GC-NPD, na coluna middle 

não são apresentados por não serem fiáveis, uma vez que a coluna apresentava uma fraca 

sensibilidade, tendo avariado no decorrer da injecção das amostras. Apenas se conseguiram 

identificar por GC-NPD middle, picos dos analitos presentes nas amostras para o nível de fortificação 

intermédio (nível 2) e para o mais elevado (nível 3) e mesmo assim, com picos relativamente baixos, 

em relação ao esperado. 

Verifica-se, pela análise da Tabela 48, a existência de algumas interferências, nomeadamente 

próximas do tempo de retenção esperado para o metalaxil (a cerca de 15,5 min). Verifica-se também 

que, apesar dos picos dos analitos não serem tão baixos como os detectados por GC-NPD middle, 

não são tão elevados como o esperado, havendo por vezes, picos iguais para dois níveis diferentes 

de fortificação (por exemplo ensaio 5 e 6), tal facto, poderá provir de perdas de analito no passo de 

evaporação com corrente de N2. 

Está em curso um ensaio interlaboratorial para normalização do método QuEChERS em vinhos, 

promovido pelo Laboratoire de Bordeaux. Já decorreu a fase de prévia de validação de alguns 

pesticidas em vinho, e vai ser promovido em Dezembro, do presente ano, um ensaio com mais 

compostos. O LRP inscreveu-se no ensaio mas não enviou os seus resultados, por terem sido 

detectadas perdas de compostos em alguns replicados. O método em validação é semelhante ao 

método 4, excepto no que concerne ao passo de evaporação em corrente de N2, para mudança de 

solvente, o que pode explicar as perdas significativas de analitos. Tendo sido os resultados dos 

laboratórios participantes nesta fase prévia deste ensaio interlaboratorial, de uma forma genérica 

satisfatória, é de testar o método nas condições exactas do protocolo, adquirindo colunas 

cromatográficas adequadas ao uso de acetonitrilo, o que evita a necessidade de evaporação por 

corrente de N2. 
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Tabela 48 - Resumo dos resultados dos ensaios de amostras de vinho e amostra de branco pelo método de 

extracção 4 e determinação por GC-NPD front com um volume de injecção de 2 µL 

Ensaio Amostra V 
Fortificação (µL) 

Picos detectados no 
GC-NPD front 

1 Vinho 7 - TPP; interferências próximas do tempo de retenção esperado para 
metalaxil e penconazol 

2 Vinho 8 - TPP 
3 Branco* - Interferência na zona do tempo de retenção esperado para o TPP 
4 Vinho 7 10 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (muito baixos) 
5 Vinho 7 50 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (baixos) 
6 Vinho 8 10 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (baixos) 

7 Vinho 8 50 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (baixos, mas mais 
altos do que no ensaio 5 e 6) 

8 Vinho 7 70 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (igual ao ensaio 7) 

9 Vinho 8 70 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (mais altos que no 
ensaio 7) 

10 Vinho 9 - TPP 
11 Vinho 10 - TPP 
12 Vinho 11 - TPP (mais baixo do que nos ensaios 1, 2, 10 e 11) 

13 Vinho 9 10 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (muito baixos, 
excepto clorpirifos) 

14 Vinho 10 10 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (igual ao ensaio 13) 
15 Vinho 11 10 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (baixos) 
16 Vinho 11 50 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (igual ao ensaio 7) 
17 Vinho 9 50 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (igual ao ensaio 7) 

18 Vinho 10 50 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (igual ao ensaio 7, 
mas clorpirifos mais alto) 

19 Vinho 12 - TPP 
20 Vinho 11 70 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (igual ao ensaio 9) 
21 Vinho 9 70 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (gual ao ensaio 9) 
22 Vinho 10 70 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (igual ao ensaio 9) 
23 Vinho 12 10 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (baixos) 

24 Vinho 12 50 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (baixos, mas 
dimetoato relativamente mais alto) 

25 Vinho 12 70 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (igual ao ensaio 7)  
26 Vinho 7 50 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (igual ao ensaio 7) 
27 Vinho 8 10 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (baixos) 
28 Vinho 12 10 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (baixos) 
29 Vinho 7 50 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (baixos) 
30 Vinho 13 - TPP (igual ao ensaio12) 
31 Vinho 13 10 dimetoato, metalaxil, clorpirifos, penconazol e TPP (baixos); 

interferências muito próximas do tempo de retenção do metalaxil  

 

8. CONCLUSÕES 

Em relação à determinação de resíduos de ditiocarbamatos em vinhos, conclui-se que o método 

tem um desempenho satisfatório na gama de 0,25 - 1,25 mg CS2/L de vinho, face aos requisitos do 

documento SANCO/10684/2009, aplicável às análises em matrizes de origem vegetal, pelo que se 

considera validado para uso em rotina, estando-se em condições de solicitar a Acreditação deste 

ensaio para vinhos, uma vez que se cumprem os requisitos da Norma NP EN ISO/IEC 17025. 

Nesta gama, o coeficiente de correlação das rectas de calibração é superior a 0,995, observando-

se linearidade na gama de trabalho testada, o desvio-padrão relativo máximo, obtido em ensaios de 

recuperação foi de 20 % e a recuperação média mínima em amostras fortificados, em cada 

*Sem TPP 
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espectrofotómetros, foi de 90 % e determinou-se um limite de quantificação de 0,4 mg CS2 /L de 

vinho. 

Uma vez que não está estabelecido um valor de LMR para vinhos e sendo o valor de LMR para 

uvas de vinificação relativamente elevado (5 mg CS2/kg uvas), a gama seleccionada satisfaz os 

requisitos usuais dos clientes. 

Não foram detectados resíduos de ditiocarbamatos nas amostras de vinho (branco, tinto e verde) 

analisadas (< 0,4 mg CS2/L vinho – limite de quantificação do método).  

Dada a morosidade do método e montagem de vidro que exige, de futuro é de estudar e 

implementar um método mais expedito, optimizando as condições experimentais de modo a reduzir o 

valor de LQ, melhorar a precisão, reduzindo a incerteza associada, e estender o método às diversas 

matrizes vegetais.  

Em relação à determinação de resíduos de pesticidas em vinho por cromatografia gasosa com 

detectores selectivos (NPD e FPD), há boas hipóteses de substituir os métodos actuais de extracção 

líquido-líquido, utilizados no LRP, por procedimentos de extracção por dSPE, mais simples e menos 

morosos, e com custos mais baixos, sendo de apostar em estudos para implementação do método de 

QuEChERs para vinhos, que se encontra em fase de normalização.  Contudo, há ainda que estender 

os estudos à extracção de outros analitos em GC-NPD e GC-FPD e, futuramente, efectuar 

determinações dos compostos extraídos por GC-MS e LC-MS. É, ainda, de estudar a influência de 

vários factores no método de extracção, tais como pH, temperaturas de extracção, uso de GCB e 

outros adsorventes e no método instrumental de análise, como por exemplo, o efeito de matriz, 

programação de temperaturas (em cromatografia gasosa), programa eluentes (em cromatografia 

líquida, etc.). 

Em GC, quando forem detectados interferentes de matriz, em rotina, em amostras com resultados 

positivos, pode efectuar-se a confirmação pelo método de adição-padrão. 

Dadas as dificuldades inerentes às avarias ocorridas nos cromatógrafos no decorrer do trabalho 

experimental, não foi possível a realização de maior número de ensaios, pelo que se deverá continuar 

os estudos dos método 3 e 4, visto terem potencialidades para serem optimizados e validados para 

uso em rotina, tanto em GC-FPD como em GC-NPD. 
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Anexo I - Substâncias activas homologadas para a cultura da vinha destinadas à 
produção de uvas de mesa e de vinho em Portugal 

 

Fungicidas e insecticidas (DGADR, 2010c) 
abamectina dinocarpe 
acetato de (e7,z9)-dodec-7,9-dien-1-ilo dinocarpe+fenebuconazol 
acrinatrina dinocarpe+miclobutanil 
alfa-cipermetrina enxofre 
azadiractina enxofre+quinoxifena 
azoxistrobina espiroxamina 
azoxistrobina+folpete fenamidona+fosetil-alumínio 
bacillus thuringiensis fenebuconazol 
benalaxil+folpete fenehexamida 
benalaxil+mancozebe fenepiroximato 
benalaxil-m+mancozebe fenoxicarbe 
bentiavalicarbe (éster isopropílico)+mancozebe fenoxicarbe+lufenurão 
beta-ciflutrina flufenoxurão 
boscalide flusilazol 
boscalide+cresoxime-metilo folpete 
ciazofamida folpete+fosetil-alumínio 
ciflutrina folpete+fosetil-alumínio+iprovalicarbe 
cimoxanil+cobre (oxicloreto) folpete+iprovalicarbe 
cimoxanil+cobre (oxicloreto+sulfato)+mancozebe folpete+metalaxil 
cimoxanil+cobre (sulfato de cobre e cálcio) folpete+metalaxil-m 
cimoxanil+cobre (oxicloreto)+proprinebe folpete+piraclostrobina 
cimoxanil+famoxadona fosetil-alumínio+mancozebe 
cimoxanil+famoxadona+folpete imidaclopride 
cimoxanil+flusilazol+folpete indoxacarbe 
cimoxanil+folpete iprodiona 
cimoxanil+folpete+fosetil-alumínio lambda-cialotrina 
cimoxanil+folpete+mancozebe lufenurão 
cimoxanil+folpete+metalaxil mancozebe 
cimoxanil+folpete+tebuconazol mancozebe+metalaxil 
cimoxanil+mancozebe mancozebe+metalaxil-m 
cimoxanil+metirame mancozebe+zoxamida 
cimoxanil+propinebe mepanipirime 
cimoxanil+propinebe+tebuconazol metirame 
cipermetrina metirame+piraclostrobina 
cipermetrina+clorpirifos metoxifenozida 
ciprodinil miclobutanil 
ciprodinil+fludioxonil óleo de verão 
clorpirifos penconazol 
clorpirifos-metilo+deltametrina piraclostrobina 
cobre (oxicloreto) pirimetanil 
cobre (oxicloreto)+dimetomorfe propinebe 
cobre (oxicloreto)+metalaxil proquinazida 
cobre (oxicloreto)+iprovalicarbe quinoxifena 
cobre (óxido cuproso) spinosade 
cobre (hidróxido) tau-fluvalinato 
cobre (sulfato de cobre tribásico) tebuconazol 
cobre (sulfato de cobre e cálcio - mistura bordalesa) tebufenozide 
cresoxime-metilo tetraconazol 
deltametrina tiametoxame 
dicofol tolifluanida 
dimetomorfe+folpete trifloxistrobina 
dimetomorfe+mancozebe  

 

Tabela I.1 - Fungicidas e insecticidas homologados para a cultura da vinha 
 destinadas à produção de uvas de mesa e de vinho em Portugal 
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Anexo I (cont.) - Substâncias activas homologadas para a cultura da vinha 
destinadas à produção de uvas de mesa e de vinho em Portugal 

 
 
 

Herbicidas (DGADR, 2010d) 

amitrol glifosato ( sal trimetilsulfónio) 

amitrol+linurão glifosato (sal de isopropilamónio)+linurão 

amitrol+terbutilazina+tiocianato de amónio glifosato+linurão+terbutilazina 

cicloxidime glifosato+terbutilazina 

diclobenil glufosinato de amónio 

diflufenicão+glifosato isoxabena 

diquato linurão 

flazassulfurão oxifluorfena 

fluazifope-p-butilo pendimetalina 

glifosato (sal de amónio) quizalofope-p-etilo 

glifosato (sal de isopropilamónio) terbutilazina 

glifosato (sal de isopropilamónio)+oxifluorfena  

 
 
 
 
 

Rodenticidas 
(DGADR, 2010e) 

Moluscicidas 
(DGADR, 2010f) 

Reguladores de crescimento 
(DGADR, 2010g) 

brodifacume metaldeído ácido giberélico+ácido indol-3 
ilacético+cis-zeatina 

bromadiolona metiocarbe cianamida hidrogenada 

difenacume   

Tabela I.2 - Herbicidas homologados para a cultura da vinha 
destinadas à produção de uvas de mesa e de vinho em Portugal 

Tabela I.3 - Rodenticidas, moluscicidas e reguladores de crescimento homologados para a 
cultura da vinha destinadas à produção de uvas de mesa e de vinho em Portugal 
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Anexo II - Dados toxicológicos de pesticidas encontrados em controlos oficiais de resíduos em vinhos e em uvas para 
vinificação (Tomlin, 2006; EFSA, 2009; EFSA 2010) 

Pesticida ADI 
(mg/Kg p.v./dia) 

ARfD 
(mg/kg p.v.) 

NOEL 
(mg/kg p.v.) 

Toxicidade oral 
Espécie  LD50(mg/kg p.v)

Toxicidade cutânea 
Espécie   LD50(mg/kg p.v)

Toxicidade por inalação 
Espécie   LD50(mg/l ar) 

azoxistrobina 0,1 n.n. 18 (2 anos - ratos) ratos >5000 ratos >2000 ratos 0,69 
carbendazime e 

benomil 0,02 0,02 - - - - 

captana + folpete 0,1 0,3 - - - - 
ciprodinil 0,03 n.n. 3 (2 anos - ratos) ratos >2000 ratos >2000 ratos >1,2 

cipermetrina 0,015 0,04 5 (2 anos - cão) ratos 138 coelhos > 2460 ratos 2,5 
clorpirifos 0,01 0,1 0,1 (2 anos - ratos) ratos 135 coelhos > 5000 ratos >0,2 

deltametrina 0,01 0,01 1 (2 anos - ratos) cão >3000 ratos >2000 ratos 2,2 
dimetoato 0,001 0,01 1 (2 anos - ratos) ratos 290-325 ratos >800 ratos >0,2 

mancozebe 
(ditiocarbamato) 0,05 0,6 4,8 (2 anos - ratos) ratos >5000 coelhos >5000 ratos >5,14 

metirame 
(ditiocarbamato) - - 3,1 (2 anos - ratos) ratos >5000 ratos >2000 ratos >5,7 

propinebe 
(ditiocarbamato) - - 50 mg/kg dieta (2 anos - ratos) coelhos > 2500 ratos >5000 ratos >0,7 

endossulfão 0,006 0,2 3 mg/kg dieta (1 ano - cão) ratos 70 
(em solução aquosa) coelhos 359 (em óleo) ratos >2 

fenehexamida 0,2 n.n. 500 mg/kg dieta (2 anos - ratos) ratos >5000 ratos >5000 ratos >5,057 
fludioxonil 0,37 n.n. 40 (2 anos - ratos) ratos >5000 ratos >2000 ratos >0,0026 

folpete 0,1 0,2 325mg/kg dieta (1 ano - cão) ratos >9000 coelhos >4500 ratos 1,89 
iprodiona 0,06 n.n. 18 (1 ano - cão) ratos >2000 ratos >2500 ratos >5,16 

lambda-cialotrina 0,005 0,0075 0,5 (1 ano - cão) ratos 56 ratos 632 ratos 0,06 
metalaxil 0,08 0,5 2,5 (diário - ratos) ratos 633 ratos >3100 ratos >3600 

penconazol 0,03 0,5 3,8 (2 anos - ratos) ratos 2125 ratos >3000 ratos >4 
pirimetanil 0,17 n.n. 20 (2 anos - ratos) ratos 4150 ratos >5000 ratos >1,98 

procimidona 0,0028 0,012 300 (2 anos - ratos) ratos 6800 ratos >2500 ratos >1,5 
tolilfluanida 0,1 0,25 3,6 (2 anos - ratos) ratos >5000 ratos > 5000 ratos 0,16 
vinclozolina 0,005 0,006 300 (90dias - cão) ratos >10000 ratos >2500 ratos >29,1 
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Anexo III - Caracterização toxicológica de pesticidas encontrados em controlos oficiais de resíduos 
em vinhos e em uvas para vinificação 

Pesticida Classificação* Toxicidade aguda** Cancerígeno** Toxicidade para o 
desenvolvimento ou reprodução**

azoxistrobina N Não tóxico Não provável Sem avaliação disponível 

carbendazime e benomil - Ligeira; 
Ligeira 

Possibilidade; 
Possibilidade 

Sem avaliação disponível; 
Alta toxicidade 

captana + folpete - Alta toxicidade; 
Não tóxico 

Alta toxicidade; 
Alta toxicidade Sem avaliações disponíveis 

ciprodinil N Ligeira Não provável Sem avaliação disponível 
cipermetrina Xn; N Sem avaliação disponível Possibilidade Sem avaliação disponível 

clorpirifos Xi; N; Xn Moderada Não provável Sem avaliação disponível 
deltametrina Xn; N Moderada Inclassificado Sem avaliação disponível 
dimetoato Não autorizado Alta toxicidade Possibilidade Alta toxicidade 

mancozebe 
(ditiocarbamato) Xn; N; Xi Não tóxico Alta toxicidade Alta toxicidade 

metirame (ditiocarbamato) Xn; N Não tóxico Alta toxicidade Alta toxicidade 
propinebe (ditiocarbamato) Xn; N Não tóxico Sem avaliação disponível Alta toxicidade 

endossulfão - Sem avaliação disponível Sem avaliação disponível Sem avaliação disponível 
fenehexamida N Ligeira Não provável Sem avaliação disponível 

fludioxonil - Ligeira Não classificado Sem avaliação disponível 
folpete Xn; N Não tóxico Alta toxicidade Sem avaliação disponível 

iprodiona Xn; N Ligeira Alta toxicidade Sem avaliação disponível 
lambda- 
cialotrina Xn; N Moderada Inclassificado Sem avaliação disponível 

metalaxil - Moderada Não provável Sem avaliação disponível 
penconazol Xi; N Não tóxico Sem avaliação disponível Sem avaliação disponível 
pirimetanil - Não tóxico Possibilidade Sem avaliação disponível 

procimidona - Não tóxico Alta toxicidade Sem avaliação disponível 
tolilfluanida Xn;N Não tóxico Alta toxicidade Sem avaliação disponível 
vinclozolina - Ligeira Alta toxicidade Alta toxicidade 

  * Tomlin, 2006; ** Pesticideinfo, 2010
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Anexo IV - Exemplo Data Analysis do Microsoft Excel 
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Anexo V - Rectas de calibração analítica de ditiocarbamatos (gama baixa) 

V.1 - Calibração 1 (Jasco) 

 

V.2 - Calibração 1 (Hitachi) 

 

V.3 - Calibração 2 (Jasco) 

 

V.4- Calibração 2 (Hitachi) 

 

V.5 - Calibração 3 (Hitachi) 
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Anexo V (cont.) - Rectas de calibração analítica de ditiocarbamatos (gama baixa) 

V.6 - Calibração 3 (Hitachi) 

 

V.7 - Calibração 4 (Jasco) 

 

V.8 - Calibração 4 (Hitachi) 

 

V.9 - Calibração 5 (Jasco) 

 

V.10 - Calibração 5 (Hitachi) 
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Anexo V (cont.) - Rectas de calibração analítica de ditiocarbamatos (gama baixa) 

V.11 - Calibração 6 (Jasco) 

 

 

V.12 - Calibração 6 (Hitachi) 

 

 

V.13 - Calibração 7 (Jasco) 

 

 

V.14 - Calibração 7 (Hitachi) 
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Anexo VI - Rectas de calibração analítica de ditiocarbamatos (gama alta) 

VI.1 - Calibração 1 (Jasco) 

 

VI.2 - Calibração 1 (Hitachi) 

 

VI .3 - Calibração 2 (Jasco) 

 

VI.4 - Calibração 2 (Hitachi) 

 

VI.5 - Calibração 3 (Jasco) 
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 VI.6 - Calibração 3 (Hitachi) 

 

Anexo VI (cont.) - Rectas de calibração analítica de ditiocarbamatos (gama alta) 

VI.7 - Calibração 4 (Jasco) 

 

VI.8 - Calibração 4 (Hitachi) 

 

VI.9 - Calibração 5 (Jasco) 

 

VI.10 - Calibração 5 (Hitachi) 

 

VII.11 - Calibração 6 (Jasco) 

 

VI.12 - Calibração 6 (Hitachi) 
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Anexo VI (cont.) - Rectas de calibração analítica de ditiocarbamatos (gama alta) 

VI .13 - Calibração 7 (Jasco) 

 

VI.14 - Calibração 7 (Hitachi) 

 

VI.15 - Calibração 8 (Jasco) 

 

VI.16 - Calibração 8 (Hitachi) 

 

VI.17 - Calibração 9 (Jasco) 
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VI.18 - Calibração 9 (Hitachi) 

 

Anexo VI (cont.) - Rectas de calibração analítica de ditiocarbamatos (gama alta) 

VI.19 - Calibração 10 (Jasco) 

 

VI.20 - Calibração 10 (Hitachi) 

 

VI.21 - Calibração 11 (Jasco) 

 

VI.22 - Calibração 11 (Hitachi) 

 

VI.23 - Calibração 12 (Jasco) 
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VI.24 - Calibração 12 (Hitachi) 

 

Anexo VI (cont.) - Rectas de calibração analítica de ditiocarbamatos (gama alta) 

VI.25 - Calibração 13 (Jasco) 

 

VI.26 - Calibração 13 (Hitachi) 

 

VI.27 - Calibração 14 (Jasco) 

 

VI.28- Calibração 14 (Hitachi) 

 

VI.29 - Calibração 15 (Jasco) 
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VI.30 - Calibração 15 (Hitachi) 

 

 

Anexo VI (cont.) - Rectas de calibração analítica de ditiocarbamatos (gama alta) 

VI.31 - Calibração 16 (Jasco) 

 

VI.32 - Calibração 16 (Hitachi) 

 

VI.33 - Calibração 17 (Jasco) 

 

VI.34 - Calibração 17 (Hitachi) 
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VI.35 - Calibração 18 (Jasco) 

 

VI.36 - Calibração 18 (Hitachi) 

 

Anexo VI (cont.) - Rectas de calibração analítica de ditiocarbamatos (gama alta) 

VI.37 - Calibração 19 (Jasco) 

 

VI.38 - Calibração 19 (Hitachi) 

 

VI.39 - Calibração 20 (Jasco) 

 

VI.40- Calibração 20 (Hitachi) 
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VI.41 - Calibração 21 (Jasco) 

 

VI.42 - Calibração 21 (Hitachi) 

 

Anexo VI (cont.) - Rectas de calibração analítica de ditiocarbamatos (gama alta) 

VI.43 - Calibração 22 (Jasco) 

 

VI.44 - Calibração 22 (Hitachi) 

 

VI.45 - Calibração 23 (Jasco) 

 

VI.46 - Calibração 23 (Hitachi) 
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VI.47 - Calibração 24 (Jasco) 

 

VI.48- Calibração 24 (Hitachi) 

 

 

Anexo VI (cont.) - Rectas de calibração analítica de ditiocarbamatos (gama alta) 

 

VI.49- Calibração 25 (Jasco) 

 

 

 

VI.50- Calibração 25 (Hitachi) 
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Anexo VII - Exemplos de cromatogramas 

 

VII.1- Padrão 3,5:50 (vpipetado/vtotal) em extracto de vinho - GC - NPD front 
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Anexo VII (cont.) - Exemplos de cromatogramas 

 

VII.2 - Amostra de vinho 1 - GC-FPD 
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Anexo VII (cont.) - Exemplos de cromatogramas 

VII.3 - Amostra de vinho 5 fortificada com 50 µL se solução-mãe - GC-FPD 
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