“Before you leave these portals
To meet less fortunate mortals,
There's just one final message
I would give to you.
You all have learned reliance
On the sacred teachings of science,
So I hope, through life, you never will decline
In spite of philistine
Defiance
To do what all good scientists do.
Experiment.
Make it your motto day and night.
Experiment
And it will lead you to the light.
The apple on the top of the tree
Is never too high to achieve,
So take an example from Eve,
Experiment.
Be curious,
Though interfering friends may frown.
Get furious
At each attempt to hold you down.
If this advice you always employ
The future can offer you infinite joy
And merriment,
Experiment
And you'll see.”

Cole Porter
[Experiment: "Nymph Errant" (1933)]
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à Margarida
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Resumo
O trabalho desenvolvido incidiu na aplicação de ferramentas estatísticas e de métodos
quimiométricos clássicos no tratamento da informação multivariada relativa à caracterização
físico-química de vinhos.
A informação existente na base de dados foi obtida no âmbito da certificação e controlo
de vinhos da Região Demarcada do Douro, em particular de vinhos da Denominação de Origem
Douro e da Indicação Geográfica Duriense, referente ao período entre janeiro de 2007 e março
de 2012. Esta informação foi processada e interpretada em duas perspetivas sequenciais:
Procurámos evidenciar a equivalência estatística entre resultados obtidos por métodos
analíticos diferentes, em que um deles é tomado como método de referência e que permite que
um laboratório opte, em função de critérios rigorosamente estabelecidos, por métodos de análise
mais expeditos, com maior facilidade de execução, com capacidade de automatização, com
custos associados mais baixos, menos poluentes e, assim, ambientalmente sustentáveis, mas
igualmente fiáveis.
A análise multivariada revela-se um instrumento poderoso para analisar informação
proveniente de inúmeras amostras de vinhos caracterizadas por diversos parâmetros físicoquímicos. Na maioria das situações, a avaliação do perfil global dos dados desta natureza pode
ser notavelmente mais esclarecedora do que a avaliação individual de cada parâmetro per si. A
deteção de padrões subjacentes aos dados que esta análise permite é uma preciosa
contribuição para a interpretação e racionalização da informação conduzindo à criação de
modelos de previsão e à possibilidade de desenvolvimento de estratégias ajustadas de controlo.
Neste trabalho, foram utilizados alguns métodos quimiométricos clássicos disponíveis,
para avaliar o impacto das variáveis na descrição do sistema e procurar os melhores descritores.
Concretamente foram processados e interpretados dados relativos à caracterização físicoquímica de vinhos.
Os resultados mostram que, utilizando algumas ferramentas estatísticas e métodos
quimiométricos como a análise de componentes principais (PCA) e o método por mínimos
quadrados parciais (PLS), é possível identificar padrões, separar classes ou categorias e isolar
fatores. A análise de componentes principais e o método por mínimos quadrados parciais no seu
conjunto, distinguem corretamente os grupos existentes e permitem tirar conclusões muito
significativas sobre a forma como os vários dados se distribuem e se relacionam. Servem
também de base para futuros desenvolvimentos na criação de modelos e análise de fatores.

Palavras-chave: caracterização físico-química de vinhos, análise de componentes principais, análise por
mínimos quadrados parciais.
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Abstract
The work focused on the application of statistical tools and traditional chemometric
methods

to

the

processing

of

multivariate

information

regarding

physico-chemical

characterization of wines.
The information contained in the database was obtained in the context of the certification
of wines from the defined Douro wines region, in particular the "Designation of origin Douro" and
"Duriense geographical indication" wines for the period from January 2007 to March 2012.
This information was processed and interpreted in two sequential perspectives. In the first
we have sought to highlight the statistical equivalence between the results obtained by different
analytical methods, one of which was taken as the reference. This equivalence, within strictly
defined criteria, gives a laboratory the choice of obtaining results through the use of more
expedient analytical methods with lower costs, easier implementation and less pollution.
Environmentally sustainable, but also reliable and trustworthy.
The multivariate analysis has revealed to be a powerful tool when trying to analyze
information from numerous wine samples characterized by different physico-chemical
parameters. In most situations, the assessment of the overall profile of this kind of data can be
noticebly more informative than the individual assessment of each parameter per se. The
detection of data's underlying patterns constitutes a valuable contribution to the process of
interpreting and rationalizing the information which, in turn, leads to the creation of forecasting
models and the possibility of developing adjusted strategies of control.
In this work some traditional chemometric methods were used namely those available in
order to evaluate the impact of variables over the description of the system and to find the best
descriptors. In practical terms, a variety of data on physico-chemical characterization of wines
was processed.
The results show that, resorting to some statistical tools and chemometric methods like
the principal component analysis (PCA) and the partial least squares method (PLS), it's possible
to identify patterns, separate classes or categories and isolate factors by making use of both
unsupervised and supervised techniques. The principal component analysis (PCA) and the partial
least squares method (PLS), used in conjunction, allow for the correct distinction of existing
groups and enable us to draw very significant conclusions about the way in which various data
are distributed and interact. They also serve as a basis for future developments in the creation of
models and factor analysis.

Keywords: physico-chemical characterization of wine, principal component analysis, partial least squares
analysis.

ii

Lista de Abreviaturas
a.C. – antes de Cristo
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1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo faremos uma breve apresentação sobre a Região Demarcada do Douro
(RDD) e sobre o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (IVDP), onde, no Laboratório de
que dispõe, foi desenvolvido o objeto do nosso estudo.
A normalização, a certificação e a acreditação são temas que também abordaremos como
a chave que são da garantia da qualidade dos resultados analíticos produzidos e da sua
aceitação global.
Falaremos ainda sobre a química analítica e sobre a análise química. Compete à primeira
o desenvolvimento e a validação de um método de análise e à segunda, uma vez concretizada
essa fase, a utilização em rotina de um método de análise para produção de resultados
analíticos.

1.1 Da Demarcação da Região do Douro ao Instituto dos Vinhos
do Douro e do Porto
"O Douro sublimado. O prodígio de uma paisagem que deixa de o ser
à força de se desmedir. Não é um panorama que os olhos
contemplam: é um excesso da natureza. Socalcos que são passadas
de homens titânicos a subir as encostas, volumes, cores e
modulações que nenhum escultor, pintor ou músico podem traduzir,
horizontes dilatados para além dos limiares plausíveis da visão. Um
universo virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno pela
harmonia, pela serenidade, pelo silêncio que nem o rio se atreve a
quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora pasmado lá
no fundo a reflectir o seu próprio assombro. Um poema geológico. A
beleza absoluta."
Miguel Torga in Diário XII

A Região Demarcada do Douro é a primeira e a mais antiga região demarcada e
regulamentada do mundo [1-4].
Em dezembro de 2001 o Alto Douro Vinhateiro foi classificado como Património Mundial
1
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pela UNESCO , de acordo com os critérios de classificação: C iii, C iv e C v . A área classificada,
representativa da RDD, ilustrada na figura 1.1 com as três sub-regiões assinaladas (Baixo
Corgo, Cima Corgo e Douro Superior), contempla cerca de um décimo do total da região
demarcada [5,6].

1

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Os critérios de classificação foram C iii – fornecer um testemunho único ou excecional sobre uma tradição cultural ou uma civilização viva
ou desaparecida – , C iv – oferecer um exemplo excecional de um tipo de construção ou de conjunto arquitetónico ou tecnológico ou de
paisagem ilustrando um ou vários períodos significativos da história humana – e C v – constituir um exemplo excecional de fixação
humana ou de ocupação do território tradicionais representativos de uma cultura (ou de várias culturas), sobretudo quando o mesmo se
torna vulnerável sob o efeito de mutações irreversíveis.
2
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Figura 1.1 – Mapa da Região Demarcada do Douro com as três sub-regiões assinaladas: Baixo Corgo (esquerda),
Cima Corgo (centro) e Douro Superior (direita) [7].

Tal como referido no texto da candidatura submetida à UNESCO: “…O Alto Douro
Vinhateiro é uma zona particularmente representativa da paisagem que caracteriza a vasta
Região Demarcada do Douro, a mais antiga região vitícola regulamentada do mundo. A
paisagem cultural do Alto Douro combina a natureza monumental do vale do rio Douro, feito de
encostas íngremes e solos pobres e acidentados, com a acção ancestral e contínua do Homem,
adaptando o espaço às necessidades agrícolas de tipo mediterrâneo que a região suporta. Esta
relação íntima entre a actividade humana e a natureza permitiu criar um ecossistema de valor
único, onde as características do terreno são aproveitadas de forma exemplar, com a modelação
da paisagem em socalcos, preservando-a da erosão e permitindo o cultivo da vinha. A região
produz o famoso vinho do Porto, representando o principal vector de dinamização da tecnologia,
da cultura, das tradições e da economia locais. O grande investimento humano nesta paisagem
de singular beleza tornou possível a fixação das populações desde a longínqua ocupação
romana, e dele resultou uma realidade viva e em evolução, ao mesmo tempo testemunho do
passado e motor do futuro, solidamente ancorado na optimização dos recursos naturais e na
preservação das ambiências….” [5,8-11].
Os vinhos da Região Demarcada do Douro são, assim, a forma de expressão do
conhecimento e vontade humanos, próprios daquela região, associados a uma incontestável
vocação vinhateira e às características únicas e distintivas do meio natural [1].
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As descobertas arqueológicas evidenciaram vestígios de lagares cavados na rocha,
prensas e ânforas de fermentação e conservação em toda a região duriense desde os séculos III
e IV [1] [3] e, ainda, a existência de referências documentais que confirmam a atividade
vinhateira das gentes da região do Douro ao longo dos séculos [12].
Mas foi no século XVIII que a RDD se esboçou e se definiu. O alvará régio de Instituição
da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, de 10 de Setembro de 1756,
surgiu com o cunho de Sebastião José de Carvalho e Melo [1], à data Secretário dos Negócios
do Reino e que viria a ser Marquês de Pombal, em 1769 [13]. Este diploma impunha que fossem
efetuados, nomeadamente, o cadastro das parcelas de vinha, a classificação dessas parcelas e
a dos vinhos nelas produzidos – por associação de critérios de qualidade – e, ainda, a avaliação
do produto final com o objetivo de lhe atribuir uma qualificação.
A demarcação pombalina, demarcação física da região, foi iniciada entre Outubro e
Novembro de 1758, através da colocação de marcos de granito gravados com o ano de
3

colocação e com a palavra FEITORIA , tal como ilustrado na figura 1.2, em locais previamente
definidos nos mapas existentes [1,12].A área atual da região demarcada foi posteriormente
redefinida pelo Decreto n.º 7934, de 10 de Dezembro de 1921 [14].

Figura 1.2 – Região Demarcada do Douro: marco da demarcação pombalina [15].

Foi esta a génese da denominação de origem controlada tal como atualmente é entendida.
Existia uma região demarcada, com critérios de demarcação definidos que incluíam, para além
de outros, a circunscrição dos limites da região vitícola e as regras sobre a plantação de vinha,
sobre a produção, sobre a vinificação e sobre a classificação estratificada dos vinhos nela
produzidos. Associada a este conceito e com o objetivo de o suportar foi sendo construída, em
paralelo, uma estrutura legislativa que regulamentava e disciplinava a atividade produtiva e

3

Feitoria era a designação atribuída aos entrepostos comerciais europeus medievais que operavam num país estrangeiro. Eram, assim,
organizações de mercadores de um Estado que se encontravam reunidos num mesmo local fora das suas fronteiras e que tinham como
objetivo a defesa dos interesses comuns, económicos e de segurança e a promoção de relações diplomáticas e comerciais estáveis.
A palavra feitoria foi também utilizada para referir o grau mais alto na classificação original das vinhas de vinho do Porto levada a cabo
pelo Marquês de Pombal. As vinhas que obtinham a condição de feitoria eram autorizadas a vender os seus vinhos no mercado britânico e
a aplicar os preços mais elevados.
As colunas de granito que marcavam os limites da área de vinhas de vinho do Porto na demarcação de 1756, marcos da demarcação
pombalina, são também conhecidas como "marcos de feitoria”.

5

económica. A competência relativa ao exercício desse controlo ficou reservada ao Estado que a
atribuiu a um organismo: a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro.
Encontramos, assim, dois dos vértices do sistema triangular em que uma denominação de
origem se constitui: uma região demarcada e um organismo de controlo. O terceiro vértice
consiste no controlo da qualidade do produto final de acordo com características essenciais,
qualitativas e quantitativas, analíticas e organolépticas, entre outras, fixadas regulamentarmente
e que se corporizam num caderno de especificações [1,4].
O quadro institucional e legislativo existente foi sofrendo sucessivas alterações [1,4] até à
criação, em 1932, da Casa do Douro [16] – responsável por disciplinar a produção de vinho do
Porto – e, em 1933, do Grémio de Exportadores de Vinho do Porto – tinha como função principal
a disciplina do comércio [17] – e do Instituto do Vinho do Porto (IVP) [18], como representante do
Estado.
Inicialmente o Instituto do Vinho do Porto incorporava um Laboratório – a partir de uma
estrutura criada em 1926 [19] – responsável pelo controlo da qualidade do vinho na vertente da
análise físico-química e uma Câmara de Provadores [20], responsável pelo controlo da qualidade
do vinho na perspetiva da análise organoléptica [21]. De salientar que, o modelo desenhado para
a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro já contemplava a análise
organoléptica como elemento classificador dos vinhos [4]. A figura 1.3 retrata o Laboratório e a
Câmara de Provadores nas décadas de 40/50 do século XX.

Figura 1.3 – Instituto do Vinho do Porto: Laboratório e Câmara de Provadores (1940/50) [22].

A estrutura e disciplina legislativa, organizativa e de controlo, foram sendo delineadas e
produzidas com o objetivo de manter a excelência de um produto único com muitos matizes.
Tantos quantas as menções tradicionais e as categorias especiais que lhe estão associadas e
que é, ele próprio, uma instituição dado pertencer ao património coletivo nacional: o vinho do
Porto [23,24].
Na época da demarcação pombalina a categorização do vinho da região demarcada
dividia-o em duas classes: a de primeira categoria, em que o vinho era designado por vinho de
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feitoria e tinha como destino o mercado inglês e uma outra, de segunda categoria, em que o
4

vinho era designado por vinho de ramo sendo destinado apenas ao mercado interno) [4,25].
Foi sendo, assim, desenvolvida a denominação de origem Douro em paralelo com a
denominação de origem Porto – vinho do Porto. No Decreto-Lei que aprova o estatuto das
denominações de origem e indicação geográfica da Região Demarcada do Douro (Decreto-Lei
n.º 173/2009, de 3 de agosto) [23] é referido que a consagração legislativa da denominação de
origem Douro surgiu em 1907 [26], tendo a sua regulamentação sido completada apenas em
1982 [27].
Na reforma institucional de 1995 foi adotado um modelo de gestão interprofissional das
denominações de origem do Porto e do Douro em que o Estado continuava presente, através do
Instituto do Vinho do Porto, que se constituiu numa comissão interprofissional – Comissão
Interprofissional da Região Demarcada do Douro (CIRDD) [28] – em que tanto a lavoura como o
comércio estavam representados de forma paritária [29].
Em 2003, o modelo de gestão interprofissional do sector foi reformulado e concentrou a
supervisão da viticultura duriense, por fusão e incorporação da CIRD no IVP e redefinição das
funções da Casa do Douro, num único organismo por criação do Instituto dos Vinhos do Douro e
do Porto, I. P. (IVDP) [30].
Em 23 de abril de 2012 foi publicada a nova Lei Orgânica do IVDP (Decreto-Lei 97/2012,
de 23 de abril) tendo sido mantido o modelo de gestão interprofissional. No referido decreto-lei
encontra-se expressa a garantia de que as funções de regulação, certificação, fiscalização,
controlo e aplicação do regime sancionatório, que têm permitido assegurar a qualidade, a
genuinidade e o prestígio mundial da denominação de origem Porto e, crescentemente, da
denominação de origem Douro se mantêm. No diploma é também assegurado que os
representantes das profissões – produção e comércio – continuam a ter no modelo existente um
lugar de intervenção [31].
O IVDP tem por missão o controlo da qualidade e da quantidade dos vinhos do Porto,
regulamentando o processo produtivo, bem como a proteção e defesa das denominações de
5

origem Douro e Porto e da indicação geográfica Duriense . Na competência da certificação de
produtos e na perspetiva analítica o IVDP, o organismo de controlo, dispõe de um Laboratório e
de uma Câmara de Provadores que asseguram as análises físico-químicas e organolépticas
necessárias ao controlo da qualidade do produto final de acordo com características fixadas
regulamentarmente, como já referido, num caderno de especificações [31].

4

Vinho de ramo (vinho de pasto ou consumo) – atribui-se esta designação ao hábito de assinalar as tabernas com um ramo de loureiro
colocado na porta principal como indicação do fornecimento de vinhos a retalho.
5
O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto está acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), desde dezembro de 2010,
como organismo de certificação de produtos pela norma NP EN 45011 “Requisitos gerais para organismos de certificação de produtos”
(Certificado de Acreditação N.º C0024) para todos os produtos que certifica: vinho licoroso com DO Porto, vinho com DO Douro, vinho
espumante com DO Douro, vinho licoroso com DO Douro (Moscatel do Douro), vinho com IG Duriense, aguardente vínica destinada à
elaboração de vinho suscetível de obtenção das DO Porto e Douro (Moscatel do Douro) e aguardente vínica com DO Douro e ainda vinho
sem DO ou IG com indicação de ano de colheita e/ou das casta(s) de uvas.
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Os resultados analíticos são, assim, obtidos num laboratório apetrechado com os
equipamentos necessários à execução de diversos métodos analíticos: desde a físico-química
clássica até aos modernos métodos instrumentais de análise (onde se incluem metodologias de
6

química analítica verde (GAC ) [23]) operados por uma equipa tecnicamente competente e
qualificada. Nos métodos analíticos implementados no laboratório incluem-se as seguintes
técnicas: gravimetria, volumetria, potenciometria, medida da pressão, densimetria digital de
ressonador de flexão, espectrofotometria de absorção molecular UV/Vis, técnicas automáticas
7

por análise de fluxo contínuo (SFA ), espectrofotometria de infravermelho com Transformada de
8

Fourier – FTIR , espectrometria de absorção atómica (com atomização em chama e atomização
9

10

eletrotérmica em forno de grafite), cromatografia líquida de alta resolução (HPLC ) [com
11

detetores de fluorescência, de índice de refração (RI ), de UV/VIS

12

e de UV/VIS de matriz de

13

fotodíodos (DAD )], eletroforese capilar com detetor de UV de varrimento (DAD) e cromatografia
14

15

16

em fase gasosa [com detetores FID , MS (ITD ) e ECD ].
A figura 1.4 retrata o Laboratório (Setor de Análise da Cromatografia Líquida) e a Câmara
de Provadores, na atualidade.

Figura 1.4 – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto: Laboratório (Setor de Análise da Cromatografia Líquida) [33] e
Câmara de Provadores.

O Laboratório do IVDP, por inerência da sua condição de laboratório competente para o
exercício do controlo oficial dos géneros alimentícios no âmbito da respetiva atribuição e área
geográfica – os vinhos da RDD – e antecipando-se, em cerca de seis anos, à obrigatoriedade
decorrente da transposição da legislação comunitária para o ordenamento jurídico nacional

6
7
8

9

17

[34-

Do inglês, Green Analytical Chemistry.
Do inglês, Segmented Flow Analysis (SFA).
Do inglês, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR).
Também designada por cromatografia líquida de alta pressão ou por cromatografia líquida de alta eficiência.
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Do inglês, High Performance/Pressure Liquide Chromatography (HPLC).
Do inglês, Refractive Index (RI).
12
Do inglês, Ultraviolet-Visible Spectrophotometry (UV/VIS).
13
Do inglês, Diode Array Detector (DAD) ou Photodiode Array Detector (PDA).
14
Do ingles, FID – Flame Ionization Detector.
15
Do ingles, Mass Spectrometry with Ion Trap Detector [MS (ITD)].
16
Do inglês, Electron Capture Detector (ECD).
17
O Decreto-Lei n.º 132/2000, de 13 de julho, transpôs para o ordenamento jurídico nacional as Diretivas do Conselho, n.os 89/397/CEE,
de 14 de junho, relativa ao controlo oficial dos géneros alimentícios, e 93/99/CEE, de 29 de outubro, relativa a medidas adicionais
respeitantes ao controlo oficial dos géneros alimentícios.
11

8

37]. iniciou o seu processo de acreditação

18

junto do Instituto Português da Qualidade (IPQ)

que se concretizou em 1994 com 12 ensaios acreditados

20

19

em dois tipos de matrizes: vinho

21

licoroso e aguardente vínica . De salientar que foi o primeiro laboratório acreditado no setor
vitivinícola em Portugal. Abordaremos, neste nosso trabalho, o que significa a acreditação de um
laboratório de ensaios, que implicações e obrigações acarreta e qual a sua importância.
Atualmente, o Laboratório do IVDP encontra-se acreditado para 62 ensaios

22

para

diversas matrizes, nomeadamente, vinho licoroso, vinho, vinho espumante, vinagre, aguardente
vínica, destilados vínicos e destilados não vínicos de composição equivalente segundo a norma
NP EN ISO/IEC 17025: 2005 [38,39].Os ensaios executados têm como base métodos oficiais de
análise ou, na sua ausência, métodos de análise reconhecidos internacionalmente. Dada a
especificidade de algumas das matrizes analisadas, nomeadamente, dos vinhos licorosos,
alguns métodos de análise foram adaptados constituindo métodos internos de análise.

18

A acreditação implica a avaliação e reconhecimento da competência técnica de entidades para efetuar atividades específicas de
avaliação da conformidade e que, neste caso, são ensaios [54].
19

Em 1994 o Organismo Nacional de Acreditação português era o Instituto Português da Qualidade [170].

20

Estes 12 ensaios acreditados correspondiam a 31 parâmetros analíticos acreditados pois que em cada ensaio podem e estão incluídos,
em diversas situações, mais do que 1 parâmetro analítico.
21

As matrizes consideradas estão de acordo com o definido no anexo XI-B – Categorias de produtos vitivinícolas, Regulamento (CE) n.º
491/2009 do Conselho, de 25 de maio de 2009, [171] (vinho licoroso, vinho, vinho espumante) e no ANEXO II – Categorias de bebidas
espirituosas, Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008, [180] (aguardente vínica,
destilados vínicos e outros destilados não vínicos de composição equivalente).
22
Os 62 ensaios acreditados referidos correspondem a 201 parâmetros analíticos acreditados que representavam cerca de 43% da
capacidade analítica total do laboratório em fevereiro de 2012 [172].
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1.2 A normalização, a acreditação e a certificação
Iremos referir nesta secção a importância que a normalização, a acreditação e a
certificação têm na harmonização de conceitos e práticas.
A livre circulação de mercadorias e, em particular, dos géneros alimentícios ocupa um
lugar de importância primordial no contexto do mercado único europeu. De forma a alcançar
esse desafio foram sendo adotados mecanismos que têm como objeto a prevenção de
obstáculos ao comércio, o reconhecimento mútuo e a harmonização técnica [40].
Assim, e com o objetivo de tornar uniforme em todos os Estados-Membros a aplicação de
princípios gerais orientadores do controlo oficial dos géneros alimentícios e a definição de regras
a que deve obedecer o seu exercício, foi determinado, comunitariamente, que os laboratórios
competentes, no âmbito do controlo oficial dos géneros alimentícios, devem obedecer a
determinadas disposições [34,35].Essas disposições constituíam-se num sistema de normas da
qualidade em conformidade com regras normalizadas comummente aceites e que utilizavam
23

métodos de análise validados , garantindo, assim, a qualidade dos dados de ensaio produzidos.
A legislação comunitária determinou ainda que os laboratórios competentes deviam
cumprir os critérios gerais de funcionamento dos laboratórios de ensaio instituídos pela norma
NP EN 45 001

24

e a serem, consequentemente, laboratórios de ensaios acreditados pela
25

entidade nacional com essa competência e que era, à data, o Instituto Português da Qualidade .
A validação dos métodos de análise utilizados em sede de controlos oficiais deve
satisfazer alguns critérios, nomeadamente: “…a) Especificidade; b) Exactidão; c) Precisão:
repetibilidade no mesmo laboratório e reprodutibilidade no tempo no mesmo laboratório ou em
laboratórios diferentes; d) Variabilidade; e) Limite de detecção; f) Sensibilidade; g) Praticabilidade
e aplicabilidade; h) Outros critérios que possam ser determinados conforme as necessidades…”
[41].
Assiste-se, assim, a um esforço continuado de harmonização de conceitos e práticas,
tendo em conta os conhecimentos científicos e técnicos, estipulando critérios de aplicação e
utilização dos métodos de análise. É referido, ainda, que os Estados-Membros podem utilizar
outros métodos desde que comprovados e cientificamente válidos, de modo que a livre
circulação dos produtos reconhecidos como conformes seja assegurada, mas é reforçado que,
em caso de divergência no relativo à interpretação de resultados, os que tenham sido obtidos
23

A validação de métodos de análise é um tema que desenvolveremos no Capítulo 2.

24

A norma NP EN ISO 45001 – Critérios gerais para o funcionamento de laboratórios de ensaios (1990), foi revogada e substituída pela
NP EN ISO/IEC 17025, em novembro de 2000. Esta norma foi posteriormente reeditada em 2005.
25
A Diretiva 89/397/CEE do Conselho, de 14 de junho, determinava que a verificação da conformidade dos laboratórios devia ser feita de
acordo com os princípios dos n.os 2 e 7 das Boas Práticas de Laboratório (BPL) da Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE), tal como dispunha a secção II do anexo 2 da decisão do Conselho da OCDE, de 12 de maio de 1981, relativa ao
reconhecimento mútuo de dados da avaliação de produtos químicos [34].
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26

pelos modos ou métodos comunitários serão determinantes [41] . Com este esforço pretendeu
assegurar-se que os resultados de ensaios obtidos nos laboratórios de um Estado-Membro
fossem reconhecidos pelos outros Estados-Membros e, também, por países terceiros.
Para que este objetivo fosse conseguido era necessário incorporar um sistema que
promovesse a harmonização técnica e a normalização.

1.2.1 A normalização
A normalização é uma “… Atividade destinada a estabelecer, face a problemas reais ou
potenciais, disposições para utilização comum e repetida, tendo em vista a obtenção do grau
ótimo de ordem, num determinado contexto. …”. É uma atividade que consiste na formulação,
edição e implementação de normas

27

[42].

O conceito é recente, mas existem registos de que este esforço de normalização, num
sentido mais lato, existe desde a antiguidade. Na tabela 1.1 referiremos apenas algumas das
datas e os acontecimentos/evidências que lhe estão associados:
O objetivo da normalização é a criação de documentos, estabelecidos por consenso e
aprovados por um organismo de normalização reconhecido pelas partes interessadas
(stakeholders), que definem as regras, as linhas de orientação, as soluções tecnológicas ou as
características para determinadas atividades ou para os seus resultados e que se destinam à
utilização comum e repetida, visando a obtenção de um grau ótimo de ordem, num determinado
contexto [42]. A normalização propiciou o desenvolvimento de especificações técnicas
estruturadas num acordo entre todas as partes interessadas onde se incluem, nomeadamente,
os fabricantes, os organismos de avaliação de conformidade, as autoridades públicas e os
consumidores/utilizadores. A sua existência justifica-se na satisfação dos interesses de todos os
intervenientes. Esta atividade é conduzida por organismos de normalização independentes que
atuam a nível nacional e internacional. Assim, o estabelecimento de soluções, por consenso das
partes interessadas, para assuntos que têm carácter repetitivo, torna-se uma ferramenta
poderosa na autodisciplina dos agentes ativos dos mercados, simplificando os assuntos e
evidenciando ao legislador se é necessária regulamentação específica em matérias ainda não
abrangidas por normas.
26

Acresce que o Regulamento (CE) N.o 491/2009 do Conselho, de 25 de maio de 2009, (que altera o Regulamento (CE) N.o 1234/2007,
de 22 de outubro de 2007) que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos
produtos agrícolas (Regulamento «OCM única») refere no Artigo 120.º-G que os métodos de análise a utilizar para determinar a
composição dos produtos do sector vitivinícola e as regras a seguir para averiguar se esses produtos foram objeto de tratamentos
contrários às práticas enológicas autorizadas são os recomendados e publicados pela Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
(OIV). Quando não existam métodos ou regras recomendados e publicados pela (OIV) (www.oiv.int), os métodos e regras a aplicar serão
aprovados pela Comissão nos termos definidos neste regulamento e que na pendência da aprovação de tais disposições, os métodos e
regras a utilizar são os autorizados pelo Estado-Membro em questão. Os métodos de análise publicados pela OIV encontram-se
compilados, nomeadamente, em dois documentos: Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts [81] e Recueil
des méthodes internationales d'analyse des boissons spiritueuses, des alcools et de la fraction aromatique des boissons [82].
27
Norma é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que define regras, linhas de orientação
ou características para atividades ou seus resultados destinados a utilização comum e repetida, visando atingir um grau ótimo de ordem,
num determinado contexto. De salientar que as normas deverão basear-se em resultados consolidados da ciência, da tecnologia e da
experiência e ter em vista a otimização dos benefícios para a comunidade [42].
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Uma norma é assim, um documento escrito, aprovado por uma entidade qualificada ou
reconhecida, acessível ao público, elaborada com a colaboração de todas as partes interessadas
e no interesse de todos, destinado a uma utilização repetitiva ou contínua e em que a sua
aplicação não é, geralmente, obrigatória [43].
Qualquer norma é considerada uma referência idónea no mercado a que se destina,
sendo por isso usada em processos de legislação, de acreditação, de certificação, de metrologia,
de informação técnica e nas relações comerciais entre clientes e fornecedores.
Tabela 1.1 – Normalização: algumas datas e acontecimentos/evidências associados [44,45].
Período/Ano

Local

Acontecimento/Evidência

3500 a.C.

Índia (Punjab)

Os vestígios encontrados evidenciam que a civilização Harapeanna (designada
também por civilização do Vale do Indo) utilizaria um sofisticado sistema de pesos e
medidas (foram encontrados espécimes de pesos normalizados e uma escala de
comprimento, gravada em marfim, subdividida decimalmente).

2500 a.C.

Egipto

Memphis e a sua necrópole – Quéops, Quéfren e Miquerinos – em que as
pirâmides foram erguidas com pedras de dimensões específicas.

Séc. III a.C. a
Séc. V d.C.

Os romanos utilizavam componentes normalizados na construção das condutas de
água, tinham normas para a dimensão de tijolos e utilizavam marcos colocados ao
longo das estradas em intervalos de cerca de mil passos (millia passuum): os
miliários (milliarium).

Séc. XV

Itália

Os venezianos armavam as suas frotas de mastros, velas, remos e lemes
uniformes, para que pudessem ter uma resposta idêntica quando em combate e
também para tornar as reparações mais rápidas.

1799

França

Foi aprovada a unificação do sistema de medidas, tendo sido instituído o metropadrão como unidade de comprimento.

1901

Grã-Bretanha

É fundado o British Engineering Standards Committee - primeiro organismo
nacional de normalização.

1901

EUA

É criado o National Bureau of Standards (NBS) que deu posteriormente origem ao
National Institute of Standards and Technology (NIST).

1901

Japão

São editadas as primeiras normas.

1915

Alemanha

1947

Suíça
(Genebra)
Portugal

São estabelecidas as bases normativas para o setor automóvel pela Associação
Alemã de Fabricantes de Veículos a Motor.
É fundada a International Organization for Standardization – ISO.

1948

É criado o primeiro organismo nacional de normalização.

1975

Bélgica
(Bruxelas)

É criado o Comité Europeu de Normalização (CEN), com o objetivo de elaborar
normas europeias harmonizadas.

1983

Bélgica
(Bruxelas)

A Comunidade Económica Europeia publica uma Diretiva (Diretiva 83/189/CEE)
[46] que estabelece um procedimento de informação no domínio das normas e
regulamentos técnicos.

1985

Bélgica
(Bruxelas)

É aprovada a Resolução do Conselho de Ministros da Comunidade Europeia, de 7
de maio, que estabelece o princípio da Nova Abordagem em matéria de
harmonização técnica e de normalização [47].

2008

Bélgica
(Bruxelas)

Em julho de 2008 é aprovado pelo Conselho o Novo Quadro Legislativo (NLF)
(modernização da Nova Abordagem) para a comercialização dos produtos na União
Europeia28.

No âmbito das diretivas comunitárias são organismos competentes para a adoção de
normas europeias harmonizadas o Comité Europeu de Normalização (CEN)
28

29

e o Comité

Os textos publicados no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) relacionados com o Novo Quadro Legislativo são o Regulamento (CE)
N.º 765/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 julho de 2008, que estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do
mercado relativos à comercialização de produtos (que revoga o Regulamento (CEE) n. 339/93), a Decisão N.º 768/2008/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 9 julho de 2008, relativa a um quadro comum para a comercialização de produtos, (que revoga a Decisão
93/465/CEE e o Regulamento (CE) N.º 764/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Julho de 2008), que estabelece
procedimentos para a aplicação de certas regras técnicas nacionais a produtos legalmente comercializados noutro Estado-Membro (e que
revoga a Decisão N.º 3052/95/CE).
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30

Europeu de Normalização Eletrotécnica (CENELEC) . De referir que, para alguns sectores
específicos de atividades industriais, poderão ser indicados outros organismos europeus como,
31

por exemplo, o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI) . As marcas
associadas aos organismos referidos encontram-se na figura 1.5.
É missão do CEN promover a economia europeia no comércio global, o bem-estar dos
cidadãos europeus e a preservação do meio ambiente. É também um facilitador de negócios na
Europa, na remoção de barreiras comerciais tanto para a indústria como para os consumidores
europeus e fornece uma plataforma para o desenvolvimento de normas europeias e de
especificações técnicas. Nos termos da Diretiva 98/34/CE

32

é a única organização europeia

reconhecida para o planeamento, a elaboração e a adoção de normas europeias em todas as
áreas

da

atividade

económica,

com

exceção

da

eletrotécnica

(CENELEC)

e

das

telecomunicações (ETSI)

Figura 1.5 – Marcas associadas ao CEN, ao CENELEC e ao ETSI.

As Normas Europeias (EN) pretendem promover a construção de um mercado interno
33

europeu de bens e serviços e definir a posição da Europa na economia global .
O Acordo de Viena, assinado em 1990, entre o CEN e o seu congénere internacional, a
Organização

Internacional

de

Normalização

(ISO

34

–

International

Organization

for

35

Standardization ), cuja marca se encontra na figura 1.6, garante a cooperação técnica entre as
duas organizações por correspondência, representação recíproca nas reuniões, representação
nas reuniões de coordenação e, como corolário, a adoção de um mesmo texto tanto para uma
norma ISO como para uma Norma Europeia.

29

Comité Europeu de Normalização (CEN – European Committee for Standardization, http://www.cen.eu).
Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica (CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization)
(http://www.cenelec.eu/).
31
A atividade do CEN, European Committee for Standardization, abrange setores tais como Ar, Espaço, Química, Construção, Produtos
de Consumo, Energia, Alimentação e Segurança, Saúde, Tecnologias de Informação e Comunicação, Materiais, Medição, Engenharia
Mecânica, Nanotecnologia, Segurança e Defesa, Serviços e Transporte, Embalagem, entre outros. A atividade principal do CENELEC,
European Committee for Electrotechnical Standardization, é a área Eletrotécnica e o ETSI, European Telecommunications Standards
Institute, desenvolve a sua atividade na área das Telecomunicações (normas aplicáveis em Tecnologias de Informação e Comunicação
incluindo, entre outros, fixo, rádio, móvel, transmissão e internet) (http://www.etsi.org).
32
Diretiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de junho de 1998, relativa a um procedimento de informação no
domínio das normas e regulamentações técnicas.
30

33

As EN têm um estatuto único uma vez que são também normas nacionais em cada um dos 33 países-membros. Os membros do CEN
são os Organismos Nacionais de Normalização (ONN) dos 28 Estados-Membros da União Europeia, da Antiga República Jugoslava da
Macedónia e da Turquia e, da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA - European Free Trade Association), a Islândia, a Noruega e
a Suíça [176].
34
ISO do grego isos, significando igual.
35

A ISO (http://www.iso.org) é a organização normativa de maior expressão a nível mundial. Nela estão representados 164 países através
dos respetivos organismos nacionais de normalização, um por cada país membro. Estes organismos são, na maioria das situações,
governamentais ou mandatados pelo governo do país a que pertencem. No entanto, a ISO é uma organização não-governamental e
estabelece a ligação entre o sector público e o sector privado permitindo e promovendo o consenso e a descoberta de soluções que
simultaneamente satisfaçam as necessidades que advêm de assegurar a continuidade dos negócios e as necessidades mais amplas da
sociedade [179].
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Figura 1.6 – Marca associada à ISO.

A normalização concretiza-se quando a grande maioria dos produtos ou serviços /
atividades estão em conformidade com as normas internacionais e os agentes económicos
envolvidos tiverem acordado as especificações e os critérios que irão ser aplicados, na
classificação de matérias, no fabrico e fornecimento de produtos, nos ensaios e análises e na
terminologia utilizada.
As normas internacionais são, assim, a via de uma linguagem tecnológica comum entre
fornecedores e clientes, um facilitador do comércio e da transferência de tecnologia. Um
exemplo do que referimos é a utilização de um código universal para representar países,
territórios e zonas especiais de interesse geográfico que é utilizado, nomeadamente, como nome
do domínio da internet [top-level domain (TLD] como é ilustrado pela figura 1.7.

IS
PT

TL
PE

NZ

Figura 1.7 – A norma ISO 3166 -1 alfa-2, estabeleceu um código universal para representar países, territórios e
zonas especiais de interesse geográfico que é utilizado, nomeadamente, como nome do domínio da internet [toplevel domain (TLD)] [48]

A utilização de normas internacionais tem inúmeras vantagens das quais destacamos:


a promoção das boas práticas de gestão e a disseminação da inovação;



a promoção do desenvolvimento, da produção e do fornecimento de produtos e serviços
mais eficientes, mais seguros e menos poluentes e



a promoção de benefícios tecnológicos, económicos e sociais [49].
A União Europeia, através da abordagem tradicional para a harmonização técnica de

produtos [50] tentou, pela via legislativa, que alguns tipos de produtos produzidos no seio da
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36

União , cumprissem as mesmas especificações técnicas. Mas esta abordagem revelou-se
desadequada e ineficaz

37

quando aplicada indiscriminadamente a todo o tipo de produtos e, em

1985, surgiu a Nova Abordagem [47,51].
A Nova Abordagem tem sido uma técnica legislativa de harmonização técnica

38

em que a

adequação da solução técnica é deixada às partes interessadas (utilizadores, fabricantes,
autoridades públicas, etc.) com o objetivo de ser estabelecida uma série de princípios
fundamentais através de uma política europeia de normalização baseada em normas europeias
harmonizadas (EN) [47].
Como é uma técnica flexível demonstrou ser eficiente na promoção da competitividade
industrial, da inovação de produtos e da livre circulação de mercadorias na União Europeia. É
uma demonstração de abordagem regulamentadora uma vez que, ao envolver todos os
elementos interessados, permite a obtenção de uma regulamentação mais adequada.
O Instituto Português da Qualidade (IPQ)

39

é o organismo nacional responsável pela

implementação das Diretivas Nova Abordagem e tem por missão a coordenação do Sistema
Português da Qualidade (SPQ)

40

competindo-lhe, designadamente, promover a elaboração de

41

normas portuguesas .
No entanto, após cerca de duas décadas de aplicação desta metodologia e com o objetivo
de aumentar a eficácia do sistema e melhorar a sua transparência para benefício de todas as
partes interessadas, a Nova Abordagem foi sujeita a uma revisão que, em 2008, conduziu ao
Novo Quadro Legislativo [New Legislative Framework (NLF)]

42

[52].

A acrescentar ao que já referimos, o Novo Quadro Legislativo promove a confiança na
qualidade através de regras definidas e claras sobre a avaliação de conformidade de produtos e
sobre os requisitos a que os organismos de avaliação de conformidade (de certificação e de
inspeção, de laboratórios de ensaio e de calibração) têm de obedecer. Nas medidas que estes
diplomas contemplam inclui-se a acreditação que abordaremos em seguida.

36

Nomeadamente, através dos diplomas produzidos no âmbito da indústria automóvel.

37

A abordagem tradicional de harmonização da legislação relativa a produtos revelou-se lenta e desadequada principalmente porque se
tornou extremamente difícil negociar no Conselho Europeu textos legislativos longos pejados de detalhes técnicos. Acresce que, em
alguns casos, e poucos anos após a adoção dos diplomas era necessário proceder a revisões e atualizações decorrentes do avanço da
tecnologia.
38

A legislação sobre o produto restringe-se, assim, aos requisitos necessários e essenciais, obrigatórios para os produtos, e, assim,
pretende assegurar um elevado nível de proteção pública.
39
Decreto-Lei n.º 71/2012, de 21 de março, aprova a orgânica do Instituto Português da Qualidade, I. P. (www.ipq.pt).
40
O Decreto-Lei n.º 71/2012, de 21 de março, define no artigo 4.º que Sistema Português da Qualidade é “…o conjunto integrado de
entidades e organizações inter-relacionadas e interatuantes que, seguindo princípios, regras e procedimentos aceites internacionalmente,
congrega esforços para a dinamização da qualidade em Portugal e assegura a coordenação dos três subsistemas – da normalização, da
qualificação e da metrologia – , com vista ao desenvolvimento sustentado do País e ao aumento da qualidade de vida da sociedade em
geral;…”
41
Em Portugal o Organismo Nacional de Normalização (ONN) é o IPQ e é este instituto que tem a responsabilidade de coordenar a
atividade normativa nacional (Despacho IPQ n.º 26/2010, de 28 de setembro, Regras e Procedimentos para a Normalização Portuguesa),
de garantir a coerência e atualidade do acervo normativo nacional e de promover o ajustamento de legislação nacional sobre produtos às
normas da União Europeia. De referir que são consideradas Normas Portuguesas as normas NP, NP EN, NP EN ISO, NP HD, NP ENV,
NP ISO, NP IEC e NP ISO/IEC. Também são consideradas Normas Portuguesas todas as EN, EN ISO, EN ISO/IEC e ETS integradas no
acervo normativo nacional por via de adoção.
42

O Novo Quadro Legislativo permite a opção entre a utilização de legislação com especificações técnicas detalhadas e as normas
europeias que, na maioria das situações, contêm matéria independente da existente na legislação de harmonização técnica.
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1.2.2 A acreditação
A acreditação consiste no reconhecimento formal da competência técnica de entidades
para executar determinadas atividades de avaliação da conformidade como sejam calibrações,
ensaios, certificação e inspeção. Esse reconhecimento, internacional, permite adquirir e
transmitir confiança na execução das atividades técnicas acreditadas uma vez que confirma a
existência de um nível mínimo de competência técnica.
Em Portugal a atividade da acreditação constitui-se como o topo e o regulador dos
processos e agentes de avaliação da conformidade

43,44

e é da responsabilidade e competência

45

do Instituto Português de Acreditação (IPAC) , sendo este instituto o Organismo Nacional de
46

Acreditação (ONA) .
Os requisitos de acreditação para a União Europeia foram estabelecidos em 2008 com a
47

publicação do Regulamento (CE) n.º 765/2008, do Parlamento e do Conselho, de 9 de julho .
Este regulamento veio estabelecer um enquadramento legal único e comum: a acreditação é
uma atividade de regulação de mercado e deve ser exercida em regime de monopólio nacional,
sem competição nem fins lucrativos, por um único organismo de acreditação designado por cada
Estado-Membro. Neste Regulamento é referida a obrigatoriedade do ONA ser membro da
infraestrutura europeia que congrega os organismos de acreditação, designada por Cooperação
48

Europeia para a Acreditação (EA) , e de ter um desempenho adequado na avaliação entre
pares promovida periodicamente por esta organização.
A EA estabelece diretrizes e linhas de orientação, de carácter obrigatório, de forma a
harmonizar os procedimentos e critérios de acreditação dos seus membros e, assim, tanto o
IPAC como as entidades por ele acreditadas devem cumprir os requisitos definidos de forma a
poderem participar nos Acordos de Reconhecimento Mútuo (MRA) existentes entre Organismos
de Acreditação. O mapa representado na figura 1.8 assinala os países signatários do Acordo da
EA no âmbito dos laboratórios de ensaio (a fundo branco).

43

São entendidos como agentes de avaliação de conformidade as entidades que efetuam ações de avaliação de conformidade em
ensaios, calibrações, inspeções e certificações, tais como: laboratórios de ensaios, laboratórios de calibrações, organismos de certificação
de produtos, organismos de certificação de pessoas ou organismos de certificação de sistemas de gestão [SG Qualidade (SGQ), SG
Ambiental (SGA), SG Florestal Sustentável (SGFS), SG Segurança Alimentar (SGSA), SG Investigação, Desenvolvimento e Inovação (SG
IDI), SG Segurança e Saúde no Trabalho (SG SST) ou SG Segurança da Informação (SGSI)] [178].
44

A avaliação de conformidade, a certificação (de produtos, processos, sistemas ou pessoas), consiste em demonstrar que são
observados e cumpridos os requisitos especificados e expressos em regulamentos, normas ou especificações técnicas e que,
habitualmente, constam de um caderno de especificações [42].
45

Decreto-Lei n.º 81/2012, de 27 de março.

46

Em Portugal, o IPQ desempenhou as funções de organismo nacional de acreditação desde 1986. O Instituto Português da Acreditação
(IPAC) (www.ipac.pt) sucedeu-lhe em 2004 dado ser imperativa a separação da atividade de acreditação de outras atividades
possivelmente conflituantes nos termos dos requisitos da norma ISO/IEC 17011. Nesta norma é referido, entre outros, um requisito relativo
à necessidade de a atividade de acreditação ser exercida por uma entidade com personalidade jurídica própria, com uma direção
autónoma e dotada de total isenção e imparcialidade. Como, à data, havia a coexistência, na mesma estrutura orgânica — o Instituto
Português da Qualidade (IPQ) —, da atividade de acreditação com outras atividades, entre elas a atividade da metrologia tornou-se
necessária a criação de uma entidade que cumprisse plenamente os requisitos da norma referida que estabelece os critérios de
funcionamento dos organismos de acreditação [173].
47

Regulamento (CE) N.º 765/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008, que estabelece os requisitos de
acreditação e fiscalização do mercado relativos à comercialização de produtos (que revoga o Regulamento (CEE) n.º 339/93, Jornal Oficial
L 218, 13.8.2008).
48

Cooperação Europeia para a Acreditação: European Cooperation for Accreditation (EA), (www.european-accreditation.org).
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Figura 1.8 – Mapa com a representação dos países signatários do Acordo da EA – European co-operation for
49
Accreditation no âmbito dos laboratórios de ensaio (a fundo branco) . (fonte: www.european-accreditation.org)
50

O IPAC é membro da Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios (ILAC) ,
51

no âmbito de laboratórios e inspeção e do International Accreditation Forum (IAF) , no âmbito de
certificação e inspeção. São estas entidades que, a nível internacional, coordenam e
harmonizam as atividades de acreditação e, decorrente do MRA existente entre EA, ILAC e IAF,
tanto a EA, como o IPAC se encontram vinculados ao cumprimento das diretrizes emanadas por
estas organizações. A figura 1.9 ilustra o enquadramento do IPAC nos Acordos de
Reconhecimento Mútuo com a EA, o ILAC e o IAF.

O Regulamento (CE) n.º 765/2008, do Parlamento e do Conselho, de 9 de julho, já
referido, obriga as autoridades nacionais dos Estados-Membros da União Europeia a
reconhecerem a equivalência das acreditações dos signatários do Acordo da EA e a
consideraram a acreditação como o instrumento preferido das autoridades públicas em toda a
Comunidade para demonstrar a competência técnica desses organismos, fechando assim o
círculo entre a harmonização de critérios eminentemente técnicos e a imposição da sua
utilização que advém da lei.
A formalização da acreditação para a entidade candidata, em Portugal, é concretizada
pela emissão de um Certificado de Acreditação em que, num Anexo Técnico a esse certificado,
são identificadas as atividades acreditadas e que, no caso de um laboratório de ensaios, são os
ensaios acreditados [53].
49

Cada país signatário pode designar um único organismo nacional de acreditação: Alemanha – DakkS, Áustria – BMWFJ, Bélgica –
BELAC, Bulgária – BAS, Chipre – CYS-CYSAB, Croácia – HAA, Dinamarca – DANAK, Eslováquia – SNAS, Eslovénia – SA, Espanha –
ENAC, Estónia – EAK, Finlândia – FINAS, França – COFRAC, Grã-Bretanha – UKAS, Grécia – ESYD, Holanda – RvA, Hungria – NAT,
Irlanda – INAB, Itália – ACCREDIA, Letónia – LATAK, Lituânia - LA, Luxemburgo – OLAS, Malta – NAB-MALTA, Noruega – NA, Polónia –
PCA, Portugal – IPAC, República Checa – CAI, Antiga República Jugoslava da Macedónia- IARM, Roménia – RENAR, Sérvia – ATS,
Suécia – SWEDAC, Suíça – SAS e Turquia – TURKAK.
50
51

Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios (ILAC) (International Laboratory Accreditation Cooperation), www.ilac.org.
www.iaf.nu.
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Figura 1.9 – Representação do enquadramento do IPAC e da globalização decorrente dos Acordos de
Reconhecimento Mútuo com a EA, o ILAC e o IAF (fonte: www.ipac.pt)

A acreditação é um sistema aberto a qualquer organização que cumpra os critérios de
acreditação que são estabelecidos de forma equitativa e não-discriminatória. Um laboratório ao
ter os seus ensaios acreditados vê ser-lhe reconhecida, formalmente, a competência técnica
para a atividade que executa e que, em muitas situações, é uma atividade de avaliação de
conformidade.

1.2.3 A acreditação versus a certificação
A acreditação e a certificação são atividades que se diferenciam quer quanto aos objetivos
quer quanto aos respetivos referenciais normativos, critérios e metodologias [38,54,55].
A primeira traduz o reconhecimento formal por parte de um organismo de acreditação da
competência técnica de uma entidade para exercer atividades de avaliação da conformidade. No
processo de acreditação e em função do tipo de atividade a acreditar são utilizados diferentes
referenciais normativos geralmente criados a nível internacional com o objetivo de permitir o
estabelecimento de acordos de reconhecimento mútuo das acreditações entre os vários países,
como já referimos.
A certificação – de produtos, de processos, de sistemas ou de pessoas – é uma das
atividades de avaliação da conformidade podendo esta incidir sobre a certificação, a inspeção, o
ensaio ou a calibração.
A atividade de avaliação de conformidade é uma atividade em que é feita a demonstração
de que são cumpridos os requisitos especificados – em regra, constantes de um caderno de
especificações – relativos a um dado bem, produto, processo ou serviço.
A acreditação diferencia-se, ainda, da certificação porque para além de também exigir a
implementação de um sistema da qualidade exige a necessária competência técnica de forma a
garantir confiança nos resultados e produtos das atividades acreditadas no momento da
acreditação e de forma continuada num futuro próximo.
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A acreditação constitui-se, como já foi referido, como o topo do sistema. É o regulador dos
processos e das diferentes entidades de avaliação de conformidade e mais do que um sistema
de gestão da qualidade é um sistema de gestão de competências. No caso que nos interessa
analisar, o dos laboratórios de ensaios, a acreditação vai funcionar como regulador técnico de
forma a garantir a competência técnica, a confiança continuada na execução das atividades
acreditadas e nos resultados de ensaio produzidos.
A opção pela acreditação pode ser voluntária ou decorrer de uma imposição legal, mas
sendo efetuada de acordo com as normas internacionais, como o sistema prevê, permite a
transmissão da confiança necessária a todos os atores: reguladores nacionais e internacionais e
restantes partes interessadas.

Organismo Nacional de Acreditação

Acreditação

Organismos de
Certificação

Laboratórios
(de ensaio e de calibração)

(de sistemas de gestão,
de produtos e de pessoas)

Organismos de
Inspeção

Avaliação de Conformidade
Partes interessadas

Figura 1.10 – Representação da acreditação (através do Organismo Nacional de Acreditação – ONA) como topo
e regulador da atividade dos agentes de avaliação de conformidade (laboratórios de ensaio e de calibração,
organismos de certificação de sistemas de gestão, de produtos e de pessoas e organismos de inspeção).

A acreditação promove a qualidade de vida da sociedade em geral uma vez que, ao
colocar no mercado produtos – bens e/ou serviços – que são avaliados previamente por
entidades

reconhecidas

formalmente

como

competentes

tecnicamente,

assegura

aos

consumidores o cumprimento dos requisitos da qualidade e segurança aplicáveis.
A acreditação ao criar um conjunto de infraestruturas tecnológicas de competência técnica
reconhecida formalmente por terceira parte

52

promove um melhor desempenho económico do

país. Acresce que, ao promover um espírito de exigência interno e ao concretizar a formalização
do reconhecimento permite a captação do investimento, a possibilidade de acesso a marcas
internacionais competitivas e, assim, a dinamizar as exportações.
Para as entidades acreditadas existem duas perspetivas, como já referimos: na área
voluntária é uma mais-valia diferenciadora e na área regulamentar uma imposição, pois que

52

Segundo a norma NP EN ISO/IEC 17000 “ Avaliação da conformidade – Vocabulário e princípios [54] gerais” a atividade de avaliação
da conformidade de terceira parte é a “…Atividade de avaliação da conformidade realizada por uma pessoa ou organismo que é
independente da pessoa ou organização que fornece o objeto e dos interesses do utilizador nesse objeto…”.
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existem áreas onde, por legislação comunitária ou nacional, a acreditação se tornou uma
exigência condicionadora do acesso a determinadas atividades.

1.2.4 A acreditação de laboratórios
As normas associadas aos laboratórios de ensaio têm uma preocupação comum: a
obtenção de resultados fiáveis e consistentes.
A acreditação de laboratórios e a manutenção desse estatuto implica o reconhecimento da
sua competência técnica, face aos critérios gerais estabelecidos num referencial de acreditação
internacional: a norma NP EN ISO/IEC 17025.
O funcionamento de um laboratório de ensaios obriga à existência de um sistema de
gestão que incorpore as componentes da qualidade, administrativa e técnica [38,55-58] e a
norma contempla três tipos de requisitos aplicáveis em simultâneo: requisitos estruturais,
requisitos de gestão e requisitos técnicos. Todos eles fundamentais: os primeiros relacionam-se
com a estrutura legal, administrativa, hierárquica e funcional que é necessária ao funcionamento
de qualquer organização, os segundos referem-se ao funcionamento disciplinado e autocrítico do
laboratório, ancorado em procedimentos, determinados ou documentados, que gera a confiança
na competência técnica de forma permanente e continuada. Finalmente os terceiros que se
relacionam com todos os elementos necessários e fundamentais à existência e evidência
ininterrupta de competência técnica. Nesta competência inserem-se, naturalmente, a qualificação
técnica associada aos analistas químicos e ao restante corpo técnico que operam os métodos de
análise, direta ou indiretamente, a existência de instalações e de equipamentos adequados e,
por último e como corolário de todos os elementos que se relacionam com os métodos de
análise, a caracterização e a validação dos métodos analíticos, tema que desenvolveremos no
Capítulo 2, bem como com o controlo da qualidade associado, interno e externo.
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1.3 A química analítica e a análise química
A química estuda a composição da matéria, a sua estrutura, as suas propriedades
químicas e físicas e a sua reatividade.
A química analítica é uma das suas áreas de estudo que visa obter informação qualitativa
e/ou quantitativa sobre uma determinada amostra através de uma análise. A análise qualitativa
estabelece a identidade química das espécies presentes numa amostra e a análise quantitativa
determina a quantidade existente do analito (o objeto da análise) na amostra. A análise
qualitativa é uma etapa fundamental na análise química pois ao determinar a identidade dos
analitos constitui-se no suporte da análise quantitativa [59].
A história da química analítica mostra-nos que os homens sempre quiseram descobrir e
conhecer o mundo que os rodeia com o objetivo de o conseguirem descrever e conceptualizar. E
que sempre quiseram fazer ciência. As evidências que encontramos mostram-nos que, na
maioria dos casos, foram bem sucedidos. Essas curiosidade, procura e tentativa de descrição
permitiram a construção de um edifício, erguido pela comunidade científica, atenta e crítica, que
não terminou e que mantém na sua estrutura tudo o que pode e deve ser mantido e nela
incorpora as novas informações que tornam a ciência cumulativa e evidenciam a sua
continuidade [60,61].
Um exemplo do que referimos é a análise do ouro e a avaliação da sua pureza. Há cerca
de 3300 anos já existia a preocupação entre as civilizações que tinham acesso a este metal
nobre de avaliar a sua pureza. A avaliação era feita por recurso à comparação da massa inicial
do metal com a massa obtida após a sua purificação (ensaio do fogo). O Rei da Babilónia,
Burna-Buriash II, terá apresentado uma reclamação ao 9.º Faraó do Egipto, da 18ª dinastia,
Amenhotep III, também conhecido como Amenophis III (1389 a.C. – 1351 a.C.), na sequência de
um fornecimento de ouro em que referia que depois de colocado no forno, esse ouro era menos
que o seu peso [62]. O princípio analítico subjacente a este ensaio continua a ser utilizado na
determinação do teor em ouro em ligas que contêm este metal [63].
Encontram-se referências aos processos da química analítica no poema Odisseia de
Homero (séc. VIII a.C.) no que à data era a fertilização dos solos na agricultura, a pintura de
navios, a produção de queijo, a perfumaria, a desinfeção, o polimento de metais e a produção de
vinho.
Durante o período helenístico (323 a.C. – 146 a.C.) e até ao séc. IV foram estudados
diversos materiais e processos: vidro, metais, enxofre, cinábrio (sulfureto de mercúrio), tintas,
extração e destilação. Na sequência da transmissão do saber os árabes combinaram estes
conhecimentos e experiência com os provenientes da Pérsia, Índia e China o que contribuiu para

21

53

que, na Idade Média, surgisse a alquimia . Os persas usavam substâncias químicas como
enxofre e alcatrão que incendiavam e utilizavam contra os seus inimigos que morriam asfixiados
com o gás, que se convertia em ácido sulfúrico nos pulmões [64]. Na Índia fabricava-se
cerâmica, preparavam-se os pigmentos e dominava-se a arte de fundir o ferro. Os chineses
conheciam a pólvora e usavam-na tanto para fins bélicos como no fabrico de fogo-de-artifício,
eram hábeis no fabrico da porcelana e utilizavam operações complexas para dissolverem
metais[65].
Assim, a química foi servida pelos alquimistas do mundo árabe e mais tarde pelos
alquimistas da Europa Medieval. Sobre os alquimistas do Império Romano do Oriente (Império
Bizantino) sabe-se que possuíam uma arma incendiária imbatível, o lendário fogo grego, uma
descoberta química que terá afastado os invasores durante séculos. Nessa época desenvolveuse a pesquisa sobre misturas combustíveis tendo por base líquidos ou sólidos inflamáveis. Não
se conhece a composição química do fogo grego porque os bizantinos esconderam ou
destruíram a fórmula para evitarem que caísse em mãos inimigas, mas pensa-se que esta arma
incendiária teria como base o petróleo, disponível nas regiões do Médio Oriente, enriquecido
com salitre, enxofre e carvão para formar uma bola de alcatrão que era comprimida e incendiada
imediatamente antes de ser lançada sobre o inimigo e que continuava a arder mesmo a boiar na
água. O lançamento era executado com tubos de cobre e o seu efeito era devastador tal como
se encontra representado na figura 1.11 [65-67].

Figura 1.11 – Fogo grego [Iluminura do códice Skylitzes Matritensis
(Ioannes Skylitzes, Synopsis Historiarum), 527–1081, Biblioteca
Nacional de Espanha, Madrid] [67].

A química, a partir das experiências que promove, das observações e do relato que delas
faz, procura extrair informação explicável em termos de teoria que possibilite estabelecer novas
teorias, depois de devidamente validadas.
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Pensa-se que o termo alquimia deriva da expressão árabe al-kimia que derivaria da expressão grega chymia [65,67].
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As diferenças de objetivos, de métodos e práticas entre a alquimia

54

e a química são

fundamentais, mas foi a arte tradicional dos alquimistas que permitiu a montagem dos primeiros
laboratórios e o desenvolvimento de diversas técnicas laboratoriais como, por exemplo, a
destilação, a calcinação, a sublimação e a refinação. A par das técnicas laboratoriais
desenvolveram os primeiros “materiais de laboratório”: cadinhos, retortas, trituradores, etc. [68].
A obtenção de informação qualitativa e/ou quantitativa sobre uma determinada amostra
através de uma análise tem-se revelado, desde sempre, como já mencionámos, uma
necessidade. As referências à qualidade e composição de diversos produtos – metais preciosos,
alimentos, condimentos e compostos medicinais – surgem na legislação de diversos países no
início do século XIV. As motivações desses diplomas prendem-se, nomeadamente, com as
receitas fiscais e com a proteção de trocas económicas e da saúde pública [62].
Mas, a compreensão, do ponto de vista teórico, dos fenómenos físico-químicos
subjacentes à informação recolhida só foi possível depois do trabalho desenvolvido por Wilhelm
Ostwald

55

(1853-1932) com a publicação, em 1894, de um documento com os fundamentos

científicos da química analítica. Ostwald afirmou que: “Analytical chemistry is doomed to continue
occupying a position subordinate to other branches, if analytical chemists do not stop teaching
and practicing analysis solely as an empirical technique and art, that requires skill and precision,
and begin making use of the experimental and theoretical development of physical chemistry”.
A química analítica é referida como uma ciência central dada a sua natureza
interdisciplinar. Se consideramos áreas tão diversas como a medicina, a geoquímica, a química
forense, as ciências sociais, a ciência espacial, a química do ambiente, a física ou a segurança
alimentar verificamos a consistência desta afirmação. Na realidade, como se pode visualizar na
56

figura 1.12, a química analítica é suporte das áreas científicas referidas .
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O objeto da alquimia era a transmutação dos metais vis (cobre, estanho, chumbo e ferro) em metais preciosos (ouro e prata), mas não
se esgotava aí pois era uma disciplina teórica e prática aplicada também aos organismos vivos na tentativa de os fazer passar a um
estado de perfeição mais elevado. A alquimia procurava um elixir que não só transmutava os metais vis em metais nobres como
transformava o próprio homem dando-lhe acesso ao verdadeiro conhecimento através da pedra filosofal e através desta ao elixir da longa
vida [65,68].
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Wilhelm Ostwald foi o primeiro químico a reconhecer o papel e a importância da química analítica no desenvolvimento da química como
ciência, e discutiu, pela primeira vez, a fundamentação teórica de processos e fenómenos analíticos. O trabalho desenvolvido por Ostwald
representou o início da química analítica e foi realizado mais de um século após os estudos de Lavoisier (1743-1794) que conduziram à lei
de conservação da massa e que tinham promovido a química a uma ciência exata [62,67].
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Podemos dar alguns exemplos: determinam-se os teores de hidrocarbonetos, óxidos de azoto e monóxido de carbono como forma de
controlo da poluição ambiental; determinam-se os teores de cálcio iónico como meio de diagnóstico nas doenças da tiroide; a análise
química do aço durante o processo de fabrico permite que seja feito o ajuste dos teores de ferro, carbono, manganês, crómio, vanádio e
tungstênio para que esta liga metálica adquira a resistência física, a dureza e resistência à corrosão pré-determinadas; o vulgar gás de
cozinha (mistura de propano e butano) deve o seu odor desagradável à adição de etanotiol (etil mercaptano) ( tem como objetivo permitir
uma deteção precoce de uma fuga de gás dado que este produto, apesar de adicionado em pequenas quantidades, tem um odor que é
comummente caracterizado como “cheiro a gás”) em quantidades que são controladas por análise quantitativa e a utilização de adubos na
agricultura é feita em função das necessidades das plantas e dos solos que podem ser estabelecidas por recurso à análise química
qualitativa e quantitativa.
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Figura 1.12 – Relação entre a química analítica, as outras áreas da química e as outras ciências: a sua
localização central evidencia a sua importância e a abrangência da interação com as outras áreas (adaptado
de Fundamentos de Química Analítica) [59].

Desde o fim do século XIX que a evolução da Química Analítica tem sido notória e tem-se
evidenciado em várias vertentes: na definição da identidade do analito, na quantidade e
diversidade de analitos que se conseguem diferenciar e quantificar, nas diferentes matrizes que
se conseguem caracterizar, nas concentrações cada vez menores que se conseguem
quantificar, ilustradas na figura 1.13, e na qualidade e na fiabilidade dos resultados obtidos
[59,67,69-74].

Figura 1.13 – Classificação dos tipos de constituintes pelo nível de concentração do analito (retirado de
Modern Analytical Chemistry) [71].
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A Química Analítica afirma-se, assim, como o alicerce no desenvolvimento das diversas
áreas do conhecimento. Este facto é evidenciado pelo recurso que a esta ciência se faz e de que
existem diversos exemplos, alguns já referidos, que recorrem aos resultados presentes num
boletim de análise química para a tomada de decisões. De facto, são poucas as áreas que na
sua atividade não utilizam direta ou indiretamente a informação proveniente da análise química
[62].
Mas a questão coloca-se: o que é, de facto, a química analítica?
Como já referimos, a química analítica é descrita como a área da química responsável
pela caracterização da composição da matéria de dois pontos de vista: o qualitativo (o que é) e o
quantitativo (quanto tem). Mas esta abordagem é uma simplificação excessiva pois a análise
qualitativa e quantitativa é utilizada nas outras áreas da química não sendo, assim, exclusiva da
química analítica. Esta ciência não tem como objetivo a análise de uma amostra de rotina (na
realidade, essa é uma atividade da análise química), mas sim melhorar os métodos de análise
existentes, implementando alterações que permitam que outras matrizes ou produtos possam
57

ser analisados e também o desenvolvimento de novos métodos de análise .
Podemos referir que a química analítica é a ciência que utiliza conceitos e estratégias para
medir as características de espécies e sistemas químicos e a análise química como a atividade
que permite fazer medições cada vez mais rápidas, em amostras mais complexas, de menor
dimensão e em concentrações cada vez menores.
A perspetiva analítica pode ser descrita pelos analistas químicos como uma abordagem
analítica para a resolução de problemas. Podemos propor cinco etapas para essa abordagem:
1

Identificar e definir o problema;

2

Desenhar o procedimento experimental;

3

Conduzir a experiência e proceder à aquisição de dados;

4

Analisar os dados experimentais;

5

Propor uma solução para o problema.
Na figura 1.14 encontramos uma proposta de abordagem analítica com um conjunto de

etapas associadas:
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Podemos analisar um exemplo da distinção existente entre a química analítica e a análise química: para avaliar a viabilidade económica
da extração de um determinado minério são feitos estudos em que é, nomeadamente, comparado o custo de extração do minério com o
valor do minério extraído. Nesses estudos está incluída a análise de uma amostra do minério referido. O desenvolvimento e validação
deste método de análise é da responsabilidade do químico analítico, mas, uma vez desenvolvido o método de análise, a sua utilização em
rotina é da responsabilidade do analista químico.
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1 – Identificar o problema
5 – Propor uma solução
- Determinar o tipo de informação necessária
(qualitativa, quantitativa, caracterização ou
fundamental)
- Identificar o contexto do problema

- Avaliação e validação independente
da informação produzida

2 – Planeamento do procedimento
experimental
4 – Análise dos dados experimentais

- Estabelecer os critérios de desempenho do
método (sensibilidade, seletividade, gama de
trabalho, exatidão, precisão, custo, tempo de
resposta)
- Identificação de interferentes
- Selecionar o método de análise
- Estabelecer os critérios de validação
- Estabelecer o tipo de amostragem

- Redução ou transformação dos dados
- Análise estatística
- Verificação de resultados
- Interpretação de resultados

3 – Fase experimental
- Calibração do equipamento
- Preparação de reagentes e padrões
- Recolha de resultados

Figura 1.14 – Fluxograma com a proposta de abordagem analítica para a resolução de problemas [71].

Destacamos três momentos nesta abordagem: em primeiro lugar as fases 1 e 5 criam uma
oportunidade de colaboração entre analistas químicos fora do domínio da química analítica. Na
realidade, muitos dos problemas em que os analistas químicos trabalham surgiram em outros
campos da química. Em segundo lugar esta abordagem analítica não é linear pois incorpora um
feedback entre as fases 2, 3 e 4. Na verdade, o resultado de uma destas fases pode provocar
uma reavaliação e alteração da fase seguinte e assim sucessivamente. Finalmente, a solução
para um problema muitas vezes levanta questões que conduzem a um novo problema.
A definição de um projeto experimental envolve a seleção de um método de análise
adequado com base em critérios estabelecidos tais como a sensibilidade, a gama de trabalho, os
limites de deteção e de quantificação, a precisão, a exatidão, a rapidez com que os resultados
são necessários, o custo de cada análise, o número de amostras a serem analisadas ou a
quantidade de amostra disponível para análise. Por vezes é difícil encontrar o equilíbrio mais
adequado entre todos estes fatores dada a sua interdependência. Nesta avaliação prévia devem
ser considerados também a amostragem, o armazenamento e preparação das amostras e as
interferências físicas ou químicas que podem afetar a análise. Por último, mas não menos
importante, um procedimento experimental bem desenhado pode conduzir a informação inútil e
estéril se não existir uma metodologia de validação dos resultados obtidos.
A parte mais visível da abordagem analítica acontece no laboratório. Uma das
componentes do processo de validação é a utilização de padrões físicos ou químicos para
26

calibrar o equipamento utilizado ou as soluções de que é necessário conhecer as concentrações.
Numa fase seguinte são analisadas as amostras e recolhidos os dados resultantes da análise
que são, eles também, objeto de análise. Esta primeira informação precisa muitas das vezes de
ser trabalhada e transformada de forma a permitir a sua análise. Os dados sofrem um tratamento
estatístico para avaliar as suas precisão e exatidão e validar o procedimento utilizado. Os
resultados obtidos são comparados com o critério previamente estabelecido durante o
planeamento da experiência o que pode conduzir a um ajuste do planeamento e à identificação
da necessidade de experiências adicionais ou pode ser proposta a solução para o problema.
Quanto esta fase surge, a da proposta de uma solução para o problema, os resultados da
experiência são submetidos a uma avaliação e validação independente que pode conduzir a um
novo problema e a um novo ciclo de análise.
A abordagem analítica que até aqui descrevemos não é um exclusivo da química analítica
pois é comum a qualquer ciência que envolva análise. Mas permite, novamente, fazer a distinção
entre a química analítica e a análise química. A ênfase da química analítica situa-se nas fases 2,
3 e 4 referidas na figura 1.13. Para além de ser um suporte de outras áreas de pesquisa
científica, por desenvolver e validar métodos analíticos, esta metodologia define também o tipo e
a qualidade da informação que irá ficar disponível o que, em alguns casos, poderá sugerir novas
linhas de pesquisa.
As diferentes fases e componentes de um método analítico aplicado em rotina pode
corresponder ao fluxograma desenhado na Figura 1.15 em que o objetivo final é a entrega da
informação ao cliente.

Figura 1.15 – As diferentes componentes e fases de um método analítico [75].
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A análise quantitativa é, provavelmente, o problema mais comum de todos os laboratórios.
Grande parte do trabalho analítico é desenvolvida em função de um objetivo específico, a
quantificação de um determinado elemento ou composto que existe numa determinada amostra
complexa. Mas existe uma área da química analítica, também muito importante, e que tem que
ver com o desenvolvimento de métodos de caracterização de propriedades físicas e químicas: a
58

análise de caracterização . O propósito da análise qualitativa, da análise quantitativa e da
análise de caracterização é a resolução de um problema relacionado com a amostra. Existe
ainda uma outra via de avaliação que é a análise fundamental
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onde o objetivo é melhorar os

métodos de análise.
Podemos resumir o até aqui explanado referindo que as questões típicas com que os
analistas químicos se debatem no trabalho que desenvolvem incluem a análise qualitativa (o que
é que está presente?), a análise quantitativa (quanto é que está presente?), a análise de
caracterização (que propriedades químicas e físicas estão associadas ao material em estudo?) e
a análise fundamental (como funciona este método de análise e o que pode ser implementado
para o melhorar?) [59,71].
A evolução evidenciada pelo desenvolvimento que a química analítica tem tido nas últimas
seis décadas pode ler-se na última definição formal da química analítica, decidida na VIII
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Conferência EUROANALYSIS , em 1993. Nesta definição podemos ver a distância existente
entre a química analítica clássica e a contemporânea: “Analytical Chemistry is a scientific
discipline which develops and applies methods, instruments and strategies to obtain information
on the composition and nature of matter in space and time.” [67,76].
Os resultados da investigação científica na área da química e os avanços tecnológicos daí
decorrentes são visíveis diariamente em tudo aquilo com que interagimos. No entanto, foram
identificadas algumas áreas chave na química que precisam, neste momento, de ser
desenvolvidas para fazer face aos desafios que se apresentam e que são: síntese, ciência
analítica catálise, bioquímica, química computacional, eletroquímica, química de materiais,
química supramolecular e nanociência.
Na ciência o impacto de uma determinada descoberta não é visível senão anos ou décadas,
numa perspetiva otimista, após a descoberta inicial. É pois essencial promover a análise química
fundamental uma vez que, apesar de ser uma ciência que não está relacionada com nenhuma
aplicação específica e em concreto, está na base e é, assim, o suporte de todas as aplicações
[76-79].
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São exemplos desta caracterização a determinação da estrutura química, das constantes de equilíbrio, das dimensões das partículas
ou da estrutura de superfície.
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Temos como exemplos de aplicação nesta área da química analítica ampliar o âmbito de aplicação, melhorar a teoria subjacente a um
método, estudar as limitações de um método ou modificar métodos já existentes.
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As conferências EUROANALYSIS são promovidas pela European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS) –
Division of Analytical Chemistry (DAC)(www.euchems.org).
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Capítulo 2
Fundamentação
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2 FUNDAMENTAÇÃO
Neste capítulo abordaremos a importância e as aplicações da análise química. São
referidos as técnicas analíticas
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e os métodos analíticos

62

utilizados na produção dos resultados

avaliados neste trabalho.
Abordaremos também a caracterização e a validação dos métodos analíticos bem como o
controlo da qualidade associado, interno e externo.
Referiremos, ainda, alguns conceitos relacionados com os testes estatísticos e com a
análise multivariada utilizada no tratamento e interpretação dos resultados.

2.1 Aplicações da análise química em vinhos
Em 1918, os métodos de análise de vinhos adotados em todos os laboratórios do
Ministério da Agricultura seguiam o definido nos “Métodos Oficiais para análise de vinhos,
vinagres e azeites (M.O.A.)”
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[80].

Em 1942, foi editado, pelo Instituto do Vinho do Porto, um manual de métodos de análise,
“O Auxiliar do Analista”, que refletia o que era, à data, a realidade da análise química em vinhos.
64

65

Determinava-se, nomeadamente, a massa volúmica , o título alcoométrico volúmico , a acidez
66

67

68

69

total , a acidez volátil , a acidez fixa , o dióxido de enxofre livre e total , os sulfatos, as cinzas,
o extrato seco

70

e as substâncias redutoras

Em 1956, Portugal ratificou

72

71

[80].

a Convenção Internacional para a Unificação dos Métodos

de Análise e de Apreciação de Vinhos, de 13 de Outubro de 1954. Foi no âmbito desta
Convenção Internacional que foram desenvolvidos e publicados os métodos de análise pelo
73

Serviço Internacional da Vinha e do Vinho (OIV - Office International de la Vigne et du Vin ) no
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Técnica analítica é a aplicação (ação) de conhecimentos científicos com o objetivo de obter um determinado resultado [99] [100].

62

Método analítico é o procedimento (conjunto de ações) que utiliza um determinado conjunto de técnicas com o objetivo de obter um
determinado fim [99] [100].
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Os Métodos Oficiais para análise de vinhos, vinagres e azeites (M.O.A.) foram revistos pela Comissão Técnica dos Métodos QuímicoAnalíticos, nos termos do Art.º 112 do decreto com força de lei n.º 4249, de 8 de maio de 1918, e, após esta revisão, foi determinada a sua
adoção em todos os laboratórios do Ministério da Agricultura, por Portaria do Ministro da Agricultura, de 30 de dezembro de 1918.
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Através de método densimétrico, do método da balança hidrostática de Westphal e do método picnométrico.
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Através da determinação da força alcoólica por densimetria das soluções hidro-alcoólicas: areometria e alcoometria e pelos métodos
ebulioscópicos e ebuliométricos.
66
67
68
69
70
71
72

Através do tubo acidimétrico ou por acidímetro de bureta (volumetria ácido-base).
Através de volumetria ácido-base.
Através de um cálculo: acidez fixa = acidez total – acidez volátil.
Através de volumetria ácido-base.
As determinações de sulfatos, cinzas e extrato seco eram efetuadas

através de gravimetria.

Através de volumetria ou gravimetria.
Aviso publicado no Diário do Governo n.º 246, de 13 de Novembro de 1956 [80].
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Portugal é membro fundador do Office International de la Vigne et du Vin. O OIV, criada em 1924, é um organismo intergovernamental
de caráter científico e técnico reconhecido internacionalmente, nomeadamente, no domínio da vinha e do vinho.

31

Compêndio dos Métodos Internacionais de Análise dos Vinhos (Recueil des méthodes
internationales d'analyse des vins). Em 2001, o Serviço Internacional da Vinha e do Vinho (Office
International de la Vigne et du Vin) deu lugar à Organização Internacional da Vinha e do Vinho
(Organisation Internationale de la Vigne et du Vin), mantendo o mesmo acrónimo, através da
celebração de um Acordo Internacional, em 3 de abril.
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A regulamentação comunitária, publicada entre 1970 e 2010 , estabelecia os métodos de
análise aplicáveis no sector do vinho tendo por base os métodos de análise aprovados e
o

publicados pela OIV. Acresce que, o Regulamento (CE) N. 491/2009 do Conselho, de 25 de
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maio de 2009 , refere que os métodos de análise a utilizar para determinar a composição dos
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produtos do sector vitivinícola são os recomendados e publicados pela OIV .
Atualmente, os métodos de análise oficiais
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para determinar a composição dos produtos

do sector vitivinícola publicados pela OIV encontram-se compilados, nomeadamente, em dois
documentos: Compêndio dos Métodos Internacionais de Análise dos Vinhos e Mostos (Recueil
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des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts )[81,82] e Compêndio de
métodos internacionais de análise das bebidas espirituosas, dos álcoois e da fração aromática
das bebidas (Recueil des méthodes internationales d'analyse des boissons spiritueuses, des
alcools et de la fraction aromatique des boissons [83].
Estes documentos desempenham, como é evidente, um

papel importante na

harmonização dos métodos de análise e muitos dos países vitivinícolas incorporaram na sua
regulamentação as definições e métodos que neles constam.
Os métodos de análise publicados no Compêndio dos Métodos Internacionais de Análise
dos Vinhos e Mostos são classificados em quatro tipos [81,82]:


Tipo I (método de referência – critério) – Método de análise que determina um resultado
que não é possível de estabelecer a não ser pelo método per si e que é, por definição, o
único método utilizado para estabelecer o valor aceite do parâmetro medido (e. g., Título
Alcoométrico Volúmico, Acidez Total ou Acidez Volátil);
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Regulamento (CEE) N.º 817/10, de 28 de abril de 1970, Regulamento (CEE) N.º 1539/71, de 19 de julho de 1971, Regulamento (CEE)
N.º 2984/78, de 17 de novembro de 1978, Regulamento (CEE) n.º 1108/82, de 21 de abril de 1982, Regulamento (CEE) N.º 2676/90, de
17 de setembro de 1990 e Comunicação da Comissão Europeia 2010/C 43/01, de 19 de fevereiro de 2010.
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Este regulamento altera o Regulamento (CE) N.o 1234/2007, de 22 de outubro de 2007 que estabelece uma organização comum dos
mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única»).
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Este regulamento refere também que quando não existam métodos ou regras recomendados e publicados pela OIV os métodos e
regras a aplicar serão aprovados pela Comissão nos termos definidos nesse regulamento e que na pendência da aprovação de tais
disposições, os métodos e regras a utilizar são os autorizados pelo Estado-Membro em questão.
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O Regulamento (CEE) N.º 2676/90 da Comissão, de 17 de setembro de 1990, determinava quais os métodos de análise comunitários
aplicáveis ao setor do vinho e foi, até à Comunicação da Comissão Europeia - Lista e descrição dos métodos de análise referidos no artigo
120.º -G, primeiro parágrafo, do Regulamento (CE) N.º 1234/2007 do Conselho - (2010/C 43/01), em fevereiro de 2010, o documento de
referência no que a esta matéria dizia respeito. O Regulamento (CE) N.o 1234/2007, de 22 de outubro de 2007, estabeleceu uma
organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única»).
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O Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins foi publicado pela primeira vez em 1962 e foi reeditado em 1965, em 1972,
em 1978, em 1990, em 2000 e, por último, em 2012. A última edição incorporou todos os textos complementares aprovados em
Assembleia Geral e estabelecidos anualmente pela Subcomissão de Métodos de Análise da OIV.
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Tipo II (método de referência) – Método de análise designado por método de referência
nos casos em que os métodos de análise do Tipo I não são aplicáveis. Deve ser
selecionado entre os métodos de análise do Tipo III (conforme definido em seguida) e a
sua utilização é recomendada em caso de litígio ou para fins de verificação (e. g.,
Potássio ou Ácido Cítrico);



Tipo III (método alternativo aprovado) – Método de análise que cumpre todos os critérios
definidos pela Subcomissão dos Métodos de Análise de controlo, inspeção ou
regulamentação (e. g., Glucose e Frutose por via enzimática);



Tipo IV (método provisório) – Método de análise tradicional ou método de análise de
implementação recente, mas para os quais ainda não existe definição de quais os
critérios que deve cumprir pela Subcomissão dos Métodos de Análise (e. g., Pesquisa de
corantes de síntese ou medida do potencial de oxirredução).
De salientar que, os métodos de análise tipo I, II e III carecem de validação formal

segundo o procedimento em vigor da Subcomissão dos Métodos de Análise da OIV [81].
Os métodos de análise para caracterização do vinho baseiam-se, de uma forma geral, em
métodos de análise de físico-química clássica, mas assiste-se, atualmente, a um crescente
desenvolvimento de métodos instrumentais de análise com uma focalização nos métodos de
análise que respondam às exigências da qualidade e fiabilidade necessárias (adequação ao
uso), que tenham associados uma maior rapidez na resposta, uma maior segurança, um menor
custo, a possibilidade de automatização e que sejam menos poluentes [72,84,85].
Nas secções seguintes faremos uma breve descrição de alguns dos métodos de análise
implementados no Laboratório do IVDP, referidos no Capítulo I. Mencionaremos apenas os
métodos de análise
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envolvidos na produção dos resultados integrados no conjunto de dados

que estudámos neste trabalho e que são: gravimetria, volumetria, potenciometria, densimetria
digital de ressonador de flexão, espectrofotometria de absorção molecular UV/Vis, técnicas
automáticas por análise de fluxo contínuo (SFA), espectrofotometria de infravermelho com
Transformada de Fourier – FTIR, espectrometria de absorção atómica (com atomização em
chama e atomização eletrotérmica em forno de grafite), cromatografia em fase gasosa com
detetor FID, cromatografia líquida de alta resolução (HPLC) [com detetor de índice de refração
(RI)] e eletroforese capilar com detetor de UV de matriz de fotodíodos (DAD).
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A relação entre os métodos de análise implementados no Laboratório do IVDP e os métodos preconizados no Compêndio dos Métodos
Internacionais de Análise dos Vinhos e Mostos, bem como o tipo (I, II, III ou IV) em que se integram, encontram-se descritas no Capítulo 3
deste trabalho.
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2.1.1 Gravimetria
A gravimetria (análise gravimétrica) baseia-se na medida indireta da massa de um (ou
mais constituinte) de uma amostra. Entende-se por medida indireta a conversão de determinada
espécie química numa forma separável do meio em que esta se encontra, para então ser
recolhida e, através de cálculos estequiométricos, ser determinada a quantidade real de
determinado elemento ou composto químico, constituinte da amostra inicial. É, assim, um
método de análise quantitativo que se baseia na determinação da massa de um composto puro
com o qual o analito está quimicamente relacionado [59,71,86].

2.1.2 Volumetria
A volumetria (análise volumétrica) baseia-se na medida de um volume de solução padrão
(titulante), de concentração conhecida, que reage estequiometricamente com o analito. A
titulação é realizada pela adição lenta da solução padrão, através de uma bureta ou outro
equipamento doseador de volume, a uma solução de analito até que a reação entre os dois seja
considerada completa. A figura 2.1 ilustra uma curva de titulação.

Figura 2.1 – Curva de titulação para a titulação de 50 mL de HCl 0,1N com NaOH 0,1N.

O ponto de equivalência de uma titulação é um ponto teórico correspondente à situação
em que a quantidade adicionada de titulante é quimicamente equivalente à quantidade de analito
na amostra. O ponto final de uma titulação corresponde ao ponto em que ocorre uma alteração
física associada à condição de equivalência química – assinalado pela variação da cor de um
indicador ou da resposta de um instrumento. Nos métodos volumétricos, o erro de titulação
corresponde à diferença entre o volume real de reagente necessário para obter o ponto final e o
volume teórico para obter o ponto de equivalência de uma titulação [59,71,86].
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2.1.3 Potenciometria
A potenciometria baseia-se na medida da diferença de potencial de células eletroquímicas
em condições estáticas ou de intensidade de corrente nula. É um método de análise quantitativo
muito útil uma vez que enquanto se está a medir o potencial da solução não há passagem de
corrente, ou a corrente que existe é residual, e não há alteração da composição da solução.
O potencial da célula eletroquímica é dada por:

(2.1)
onde

e

são o potencial de redução das reações que acontecem no cátodo e no ânodo.

Estes potenciais são função da concentração das espécies responsáveis pelo potencial do
elétrodo de acordo com a equação de Nernst:

(2.2)

em que

é a força eletromotriz ou potencial normal da pilha correspondente,

universal dos gases,

é a temperatura absoluta (em K),

número de eletrões envolvidos na reação e

é a constante

é a constante de Faraday,

é o

é o quociente de reação. Nas condições de

temperatura normais de um laboratório (25ºC ou 298K) a equação 2.2 toma a forma da equação
2.3:

(2.3)

Na figura 2.2 encontra-se representado um elétrodo combinado de vidro para
determinação do pH.
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Figura 2.2 – Elétrodo combinado de vidro para determinação do pH [71].

No caso da determinação do pH, o potencial gerado é proporcional ao quociente de
+

concentração ou atividade, dos iões H existente entre a parte interior da membrana de vidro (em
que a concentração é constante) e a parte exterior (em que a concentração depende dos iões
presentes em solução) e corresponde, convencionalmente, à equação 2.4 [87].
(2.4)
Em que

é a atividade do ião hidrogénio em solução aquosa.

A definição operacional do pH [87] baseia-se na calibração do potenciómetro com
soluções padrão seguida pela determinação potenciométrica do pH das amostras [59,71,75].

2.1.4 Densimetria eletrónica de ressonador de flexão
A densidade de uma substância é o quociente entre a massa

e o volume

dessa

substância (massa específica). Como a densidade depende da temperatura, esta necessita
sempre de ser especificada.
(2.5)

A densidade relativa é a razão entre a densidade
referência

de uma substância e a densidade de

de uma substância de referência em condições especificadas para ambas as
3

substâncias, em g/cm ou unidades equivalentes.
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(2.6)

A medida da densidade dos densímetros eletrónicos de ressonador de flexão baseia-se na
oscilação eletromagnética induzida num tubo de vidro em U que tem fixado um íman (magnete) e
um transmissor que induz a oscilação. Na figura 2.3 encontra-se o esquema referido.

Figura 2.3 – Tubo de vidro em U com íman fixado [88].

Um ciclo completo de oscilação caracteriza-se por um determinado intervalo de tempo
designado de período de oscilação (T). Este é medido pelo sensor e encontra-se ilustrado na
figura 2.4.

Figura 2.4 – Gráfico representativo do período de oscilação T: um movimento de
oscilação completo é um período e a sua duração é o período de oscilação T.

O número de períodos por segundo é a frequência . Cada tubo de vidro vibra no que é
designado por frequência natural ou característica. Mas esta situação altera-se quando o tubo de
vidro é preenchido com um gás ou com um líquido e, como a frequência é função da massa,
quando a massa aumenta a frequência diminui o que equivale a dizer que o período de oscilação
T aumenta.
(2.7)

O período de oscilação T é obtido através da equação:

(2.8)

√
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3

Em que representa a densidade da amostra no tubo de medida (g/cm ),
o volume de
3
amostra (capacidade do tubo) (cm ),
a massa do tubo de medida (g) e a constante do tubo
2
de medida (g/s ). Através da equação (2.8) obtém-se:
(2.9)

A densidade e o período de oscilação T estão relacionados do seguinte modo:
(2.10)
As constantes A e B são determinadas pelas elasticidade, estrutura e massa do tubo de
medida e são, assim, específicas de cada oscilador e como a massa é característica de cada
tubo, é necessário proceder a essa determinação. O fator do tubo de medida (

, ilustrado na

figura 2.5, é calculado por medição do período de oscilação T de duas amostras padrão de
densidade conhecida: o ar e a água:
(2.11)

Em que

é a densidade do ar (g/cm

de oscilação da medida do ar (s) e

3

3

é a densidade da água (g/cm ),

é o período

o período de oscilação da medida da água (s).

A densidade de uma substância

é calculada após a determinação do fator por medição

do seu período de oscilação através da fórmula.
(2.12)
que resolvida em função de

conduz a:
(2.13)

Figura 2.5 – Fator do tubo de medida [88].

O fator é função da temperatura uma vez que o volume do tubo de medida e o seu período
de oscilação variam em função da temperatura. É assim imprescindível que a determinação do
fator da célula e a determinação das amostras sejam feitas à mesma temperatura.
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O princípio do método consiste em, numa primeira fase, realizar a destilação volúmica
completa do vinho que permite eliminar as substâncias não voláteis. O título alcoométrico
volúmico inclui os homólogos do etanol, bem como o etanol e seus homólogos esterificados, que
se encontram no destilado. Numa segunda fase, procede-se à determinação da massa volúmica
do destilado obtido num densímetro eletrónico de ressonador de flexão, ilustrado na figura 2.6
[88,89].

Figura 2.6 – Densímetro eletrónico com ressonador de flexão [88].

2.1.5 Análise em fluxo contínuo
Os métodos de análise em fluxo contínuo funcionam como analisadores automáticos que
podem realizar diversas operações, desde o tratamento da amostra até à fase de quantificação
do analito. Neste tipo de métodos a amostra é inserida num fluido que funciona como transporte
e o sistema de medida pode ter operações de tratamento da amostra tais como adição de
reagentes, diluição da amostra, incubação, diálise ou extração, entre outros. As operações de
tratamento da amostra são efetuadas entre o ponto de introdução da amostra no fluxo contínuo e
o ponto de deteção.
Existem tipos diferentes de sistemas em fluxo contínuo. Só falaremos da análise de fluxo
contínuo com a amostra segmentada (SFA), dado que foi esse o sistema utilizado no nosso
estudo. A figura 2.7 a), ilustra o modo de funcionamento deste sistema de análise. Na alínea b)
da mesma figura, a amostra é dividida em segmentos discretos, separados por bolhas de gás
que criam uma barreira física (de modo a prevenir que a amostra se espalhe ao longo do tubo,
como resultado do processo de difusão), confinam a amostra e minimizam a contaminação entre
diferentes amostras. As bolhas promovem ainda a mistura entre as amostras e os reagentes. Na
figura 2.7 c) podemos observar os perfis de concentração do analito no amostrador e no detetor,
que permitem a sua quantificação. A quantificação é efetuada, recorrendo a software próprio, por
interpolação na reta de calibração [59,71].

39

a)

c)
b)

Figura 2.7 – Análise em fluxo contínuo: análise de fluxo contínuo com segmentação da amostra (SFA). Na alínea a) as
amostras são aspiradas a partir de frascos pelo amostrador e bombeadas para dentro do dispositivo, no qual são
misturadas com um ou mais reagentes. É introduzido ar para segmentar as amostras com bolhas. Em regra, as bolhas
são removidas por um dispositivo antes que o fluxo chegue ao detetor. A alínea b) ilustra um detalhe da amostra
segmentada. As bolhas minimizam a difusão da amostra, que pode causar alargamento das zonas e contaminação
entre as diferentes amostras. Na alínea c) são apresentados os perfis de concentração do analito no amostrador e no
detetor. [59]

2.1.6 Espectrofotometria de absorção molecular UV/Vis
A aplicação de uma fonte de radiação eletromagnética a uma amostra provoca a absorção
da radiação incidente que pode levar algumas das espécies do analito a um estado excitado,
como ilustrado na figura 2.8.

Figura 2.8 – Absorção da radiação por uma amostra (alínea a). A radiação com potência radiante incidente igual a P0 pode
ser absorvida pelo analito, resultando numa radiação transmitida, P, de menor potência. Para que a absorção ocorra, a
energia do feixe incidente deve corresponder a uma das diferenças de energia evidenciadas na alínea b). A alínea c)
mostra o espectro de absorção resultante [59].

Na espectrofotometria de absorção molecular mede-se a quantidade de luz absorvida em
função do comprimento de onda o que pode fornecer tanto informação qualitativa como
quantitativa sobre a amostra. A figura 2.9 ilustra o espectro eletromagnético.
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Figura 2.9 – Espectro eletromagnético (em nm) [59].

A interação de um analito com a radiação eletromagnética pode resultar nos tipos de
alterações representados na figura 2.10.

Figura 2.10 – As regiões do espectro eletromagnético. A interação de um analito com a radiação eletromagnética pode
resultar nos tipos de alterações mostradas. As alterações na distribuição eletrónica ocorrem na região UV/visível. O
número de onda, o comprimento de onda, a frequência e a energia são características que descrevem a radiação
eletromagnética [71].

A radiação electromagnética ao atravessar o meio que contém um analito que absorve
determinada radiação específica, sofre um decréscimo de intensidade proporcional à excitação
sofrida pelo analito, como se encontra representado na Figura 2.11.

Figura 2.11 – Atenuação da fonte de radiação por uma solução absorvente. A radiação monocromática incidente tem
maior potência radiante do que aquela que é transmitida pela solução ( de P0 para P). O percurso óptico da solução
absorvente é igual a b, e sua concentração, igual a C. [71].
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A transmitância da solução (

é a fração da radiação incidente transmitida pela solução,

como é mostrado na equação 2.14
(2.14)

A absorbância

de uma solução está relacionada com a transmitância de forma

logarítmica, como mostra a equação 2.15. Quando a absorbância de uma solução aumenta, a
transmitância diminui.
(2.15)

Os termos

e

referem-se à intensidade da radiação que tenha passado por uma célula

contendo o branco (solvente) e o analito, respectivamente
O tratamento quantitativo da absorção da energia radiante depende da lei de Beer-Lambert em
que a absorbância é diretamente proporcional à concentração de uma espécie absorvente C
-1

(e.g. mol L ) e ao comprimento do percurso óptico

(em cm) do meio absorvente, como

expresso pela equação 2.16.
(2.16)
Em que

-1

-1

é a constante de proporcionalidade denominada absortividade (e.g. L mol cm )

[59,71,90].

2.1.7 Espectrofotometria de infravermelho
A espectrofotometria de infravermelho (espectroscopia IV) é um tipo de espectroscopia de
absorção que utiliza a região do infravermelho do espectro eletromagnético (ver figura 2.9) e
pode ser usada para identificar um composto ou investigar a composição de uma amostra.
A espectroscopia do infravermelho baseia-se no fato de as ligações químicas das
substâncias possuirem frequências de vibração específicas, que correspondem a níveis de
energia da molécula (níveis vibracionais). Essas frequências dependem nomeadamente da
forma da superfície de energia potencial da molécula, da geometria molecular e das massas dos
átomos. Se a molécula receber radiação eletromagnética com a mesma energia de uma dessas
vibrações, então a radiação eletromagnética será absorvida. Para que uma vibração surja no
espectro de infravermelho, a molécula precisa sofrer uma variação no seu momento dipolar
durante essa vibração. As ligações podem vibrar de seis modos: elongação simétrica, elongação
assimétrica, deformação no plano (scissoring), torção (twisting), flexão fora do plano (wagging) e
flexão no plano (rocking), que se encontram representados na figura 2.12.
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Figura 2.12 – Modos vibracionais: vibrações de estiramento ou elongação (stretching) e vibrações de deformação
ou flexão (bending)[91].

A espectrofotometria de infravermelho com Transformada de Fourier utiliza um dispositivo
designado por interferómetro de Michelson, ilustrado na figura 2.13, e que foi desenvolvido para
efetuar medidas precisas do comprimento de onda da radiação eletromagnética.

Figura 2.13 – Diagrama de um interferómetro de Michelson. À esquerda a radiação é dividida em dois feixes pelo
divisor de feixes. Os dois feixes percorrem caminhos independentes e convergem no detetor. Os dois feixes A’ e B
encontram-se na mesma região do espaço e formam um padrão de interferência. À medida que o espelho móvel à
direita se desloca, o padrão de interferência desloca-se sobre o detector e modula o sinal ótico. O interferograma de
referência resultante é registado e utilizado como medida da potência do feixe incidente em todos os comprimentos de
onda. Uma amostra absorvente é então inserida no feixe e o interferograma da amostra é registado. Os dois
interferogramas são utilizados no espectro de absorção da amostra [71].
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O interferómetro de Michelson aparece associado ao espectrofotómetro de infravermelho
com transformada de Fourier e permite analisar a radiação transmitida pela amostra em cada
instante e para uma gama alargada de comprimentos de onda. O feixe de radiação produzido
pela fonte de radiação monocromática é dividido em dois feixes. Seguidamente, cada um dos
feixes é focalizado na área das amostras com o auxílio de espelhos. Os feixes atravessam duas
células, uma correspondente a um material de referência e outra correspondente à amostra
desconhecida. A medição da energia radiante é feita através do detetor que utiliza o efeito
térmico da radiação para a quantificar. Como o detetor recebe alternadamente o feixe de
referência e o da amostra qualquer mudança na intensidade da radiação devido à absorção de
energia é detetado como um sinal diferente de zero [59,71].
Na figura 2.14 encontra-se representado um espectrofotómetro de infravermelho com
transformada de Fourier com a produção de um interferograma e o espectro de IV
correspondente.

Figura 2.14 – Diagrama de um espectrofotómetro de infravermelho com FTIR (em ADC corresponde a um conversor
analógico-digital e FT corresponde a Transformada de Fourier) [91].

2.1.8 Espectrometria de absorção atómica
Na espectrometria de absorção atómica, uma fonte externa de radiação incide sobre o
vapor do analito, tal como ilustrado na figura 2.7. Se a fonte de radiação for de frequência
(comprimento de onda) adequado, poderá ser absorvida pelos átomos do analito e promovê-los
a estados excitados. A figura 2.15 a) mostra três das muitas linhas de absorção do vapor de
sódio. A fonte dessas linhas espectrais é indicada no diagrama parcial de energia exposto na
figura 2.15 b). Nesse caso, a absorção da radiação de 285, 330 e 590 nm excita o único eletrão
externo do sódio do nível no estado fundamental 3s para as orbitais excitadas 3p, 4p e 5p,
respetivamente. Após alguns nano segundos, os átomos voltam ao seu estado fundamental
transferindo o excesso de energia para os outros átomos ou moléculas existentes no meio.
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Figura 2.15 – Absorção para o vapor de sódio: a) espectro parcial e b) transições eletrônicas
responsáveis pelas linhas de absorção de a) [59,71].

Os atomizadores de chama contêm um nebulizador que converte a solução da amostra
num aerossol que é, então, introduzido num queimador. Em muitos atomizadores, o gás em alta
pressão é o oxidante e o aerossol contendo o oxidante é, posteriormente, misturado com o
combustível. Na figura 2.16 encontra-se um diagrama de um queimador do tipo de fluxo laminar
para espectrometria de absorção atómica com um nebulizador de tubo concêntrico. O aerossol,
o oxidante e o combustível são incinerados num queimador de fenda. Os queimadores de fluxo
laminar do tipo mostrado na figura 2.16 fornecem uma chama relativamente estável e um longo
caminho ótico, o que tende a aumentar a sensibilidade do sistema.

Figura 2.16 – Queimador de fluxo laminar utilizado em espectrometria de absorção atómica [59].

Os atomizadores eletrotérmicos fornecem, de forma geral, um aumento de sensibilidade,
porque toda a amostra é atomizada num curto intervalo de tempo e o tempo de residência médio
dos átomos no percurso ótico é de 1 s ou superior. As amostras são introduzidas num forno de
volume confinado, o que significa que não são tão diluídas como no caso da chama. Nos
atomizadores eletrotérmicos em forno de grafite é depositado um pequeno volume (na ordem de
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l) de amostra no forno com uma seringa ou através de um amostrador automático.
Posteriormente, acontecem as seguintes etapas: secagem, pirólise e atomização. Durante a
etapa de secagem o solvente da amostra evapora-se a uma temperatura relativamente baixa,
geralmente a 110°C. Em seguida aumenta-se a temperatura para valores entre 300 e 1.200°C
provocando a calcinação da matéria orgânica (conversão em água, dióxido de carbonoe outras
moléculas simples). Após a pirólise, a temperatura aumenta rapidamente até 2.000 - 3.000 °C o
que vaporiza e atomiza a amostra (a atomização da amostra ocorre num intervalo de tempo de
poucos milissegundos a segundos). A absorção das partículas atomizadas é medida na região
imediatamente acima da superfície aquecida. A amostra é evaporada e calcinada sobre essa
plataforma que também é de grafite e está localizada abaixo do orifício de introdução (plataforma
de L’vov). Quando a temperatura do tubo sobe rapidamente a atomização atrasa-se, uma vez
que a amostra não se encontra em contato direto com a parede do forno.

Na figura 2.17

encontra-se representado um atomizador eletrotérmico em forno de grafite [59,71,86,92].
.

Figura 2.17 – Atomizador eletrotérmico em forno de grafite: a) Corte longitudinal e b) Plataforma de
L’vov (posição no forno de grafite) [59,71].

Na tabela 2.1 encontram-se os Limites de Detecção (ng/mL) para alguns elementos em
Espectrometria Atómica de atomização em chama e de atomização eletrotérmica em forno de
grafite.
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Tabela 2.1 – Comparação de valores para limites de detecção (ng/mL) para alguns elementos obtidos por atomização
em chama e por atomização eletrotérmica em forno de grafite [59].

2.1.9 Cromatografia em fase gasosa
A cromatografia em fase gasosa ou cromatografia gás-líquido promove a separação de
compostos dos componentes de uma amostra, que podem ser vaporizados sem decomposição,
por partilha da amostra entre uma fase gasosa, móvel, e uma fina camada de um líquido não
volátil, mantida por adsorção ou ligação química à superfície de um suporte sólido [59,93].
O método de separação cromatográfica consiste em injetar a amostra num bloco de
aquecimento (injetor), onde esta se vaporiza instantaneamente e é arrastada pela corrente de
gás de arraste para a coluna. A separação baseia-se na partição do analito entre a fase móvel
gasosa e uma fase líquida imobilizada na superfície de um material sólido inerte de enchimento
da coluna ou nas paredes de um tubo capilar (fase estacionária). Os analitos são adsorvidos
pela fase estacionária e posteriormente dessadsorvidos. Este processo repete-se sucessivas
vezes à medida que a amostra vai sendo deslocada ao longo da coluna, pelo gás de arraste,
para a saída da coluna. Cada uma das substâncias presentes na amostra move-se na coluna a
uma velocidade característica o que faz com que os picos que se formam correspondam a cada
uma das substâncias presentes na amostra. Os picos ficarão mais ou menos afastadas entre si
em função dos coeficientes de partilha dos respetivos analitos e da sua maior ou menor
dispersão. Os analitos são eluídos um após outro por ordem crescente dos respetivos
coeficientes de partilha e penetram num detetor. O cromatograma correspondente, ilustrado na
figura 2.18, é um gráfico do sinal elétrico medido em função do tempo. O tempo de retenção do
pico permite identificar o respetivo componente e a área desse pico permite determinar a
concentração do componente na amostra.
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Figura 2.18 – Exemplo de um cromatrogama80.

Em análise química qualitativa, os cromatogramas obtidos são utilizados para determinar a
pureza de compostos orgânicos. Se estiverem presentes contaminantes irão surgir picos
cromatográficos adicionais e a área desses picos poderá fornecer informação sobre a extensão
da contaminação. Por outro lado, embora possa não conduzir a uma identificação positiva do
analito presente numa amostra fornece uma evidência da ausência desse analito na amostra. Se
no cromatograma não existir um determinado pico com um determinado tempo de retenção (o de
uma solução padrão desse analito) é uma evidência de que o analito em questão não existe na
amostra (ou existe em teor inferior ao limite de deteção).
Em análise quantitativa o método mais adequado é o método do padrão interno
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uma vez

que minimiza a variabilidade associada ao volume de injeção, ao fluxo de gás de arraste e às
variações das condições cromatográficas.
Na figura 2.19 a) encontra-se representado um cromatógrafo gás-líquido constituído pela
82

fonte do gás de arraste , pelo sistema de injeção da amostra, pela coluna de separação inserida
num forno (bloco independente e termostatizado), pelo detetor, por um eletrómetro e por um
registador.
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No método do padrão interno a expressão de cálculo utilizada pode ser a seguinte: Peso(%)= (W p xAixfix100)/(AaxP) em que W p é o
peso de padrão adicionado à amostra, Ai área do pico correspondente ao analito, fi fator de correção determinado em relação ao padrão,
Aa área do pico correspondente ao padrão e P peso da amostra após a adição do padrão. Neste método é adicionada uma substância
padrão (a) à amostra, que contém a substância (i) que se pretende analisar. A substância (a) designa-se por padrão interno e deve possuir
as seguintes características: ser miscível com a amostra, ser inerte em relação a qualquer componente da amostra, ter um tempo de
retenção próximo do da substância que se pretende analisar, dar origem a um único pico que seja bem separado dos picos dos
componentes existentes na amostra [189].
82
A fase móvel em cromatografia gasosa designa-se por gás de arraste e deve ser quimicamente inerte. O hélio é a fase móvel gasosa
mais comum, embora o azoto e o hidrogênio também sejam utilizados. Os gases de arraste, de make up (utilizado para acelerar a corrente
gasosa e a remoção do efluente, reduzir o volume morto entre a saída da coluna e a entrada no detetor e reduzir a dispersão ao mínimo) e
de chama (ar e hidrogénio) são disponibilizados em garrafas pressurizadas o que implica a utilização de manómetros, de reguladores de
pressão e de válvulas para controlar o fluxo do gás no sistema de medição.
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Na figura 2.19 b) encontra-se ilustrado um detetor de ionização de chama (FID). Neste tipo
de detetor existe uma pequena chama de hidrogénio em presença de um excesso de ar e
rodeada por um campo eletrostático. O efluente da coluna é submetido a combustão durante a
qual se formam fragmentos iónicos e eletrões livres. Estes são recolhidos pelo coletor e
produzem uma corrente elétrica proporcional aos componentes da amostra que penetram no
detetor (cromatograma).

b)
a)
Figura 2.19 – Diagrama de um cromatógrafo gás-líquido (a) e de um detetor FID (Flame ionization detector) (b) [91,94].

O detetor de ionização de chama só responde aos átomos de carbono oxidáveis e a
resposta é proporcional ao número destes átomos presentes na amostra. Não existe resposta
para átomos de carbono oxidados tais como os do grupo carbonilo ou carboxilo (e tio-análogos)
e a intensidade da resposta decresce à medida que aumenta a substituição por halogéneos,
grupos amina ou grupos hidroxilo. O detetor é insensível a gases não combustíveis como H 2O,
CO2, SO2 e NOx.
Como o detetor de ionização de chama responde ao número de átomos de carbono que
entram no detetor por unidade de tempo é, assim, sensível à massa em vez da concentração e,
por isso, este tipo de detetor não é muito sensível a variações de fluxo do gás de arraste
[59,86,92,95].

2.1.10 Cromatografia líquida de alta resolução
A cromatografia líquida de alta resolução (ou de alta eficiência) é uma técnica de
separação em que uma amostra líquida é transportada através de uma coluna cromatográfica
por uma fase móvel líquida (eluente). O tipo de cromatografia líquida de alta resolução é
geralmente definido pelo mecanismo de separação ou pelo tipo de fase estacionária. Estes
incluem (1) partição ou cromatografia líquido-líquido, (2) adsorção ou cromatografia líquido-
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sólido, (3) troca iónica ou cromatografia de iões, (4) cromatografia por exclusão, (5)
cromatografia por afinidade e (6) cromatografia quiral.
A figura 2.20 ilustra os tipos mais comuns de HPLC e nesta figura podemos constatar que
os vários tipos de cromatografia líquida tendem a ser complementares.

Figura 2.20 – Aplicações da cromatografia líquida: os tipos de cromatografia referidos à direita no diagrama são os
mais adequados para os compostos polares e as técnicas referidas na zona inferior do diagrama são as mais
adequadas para as espécies de alto peso molecular. Para os analitos com massas molares superiores a 10.000, é
habitualmente utilizado um dos dois tipos de métodos de exclusão por tamanho; a permeação em gel para as espécies
não-polares e a filtração em gel para os compostos polares ou iónicos; a cromatografia por troca iónica é, em regra, o
método selecionado para as espécies iónicas de baixa massa molar. As espécies mais pequenas, polares, mas nãoiónicas, são separadas com maior eficiência pelos métodos por partição [59].

A figura 2.21 representa um HPLC e nesta figura podemos observar as diversas unidades
que constituem este equipamento: desgaseificador, bombas, sistema de injecção da amostra
com amostrador automático, coluna, detetor e sistema de aquisição e tratamento de dados com
registo dos cromatogramas.
Os eluentes sofrem tratamento para remoção dos gases dissolvidos e das partículas
eventualmente presentes (as bolhas provocam um alargamento dos picos e as partículas podem
afetar o desempenho dos detetores). A desgaseificação pode ser efetuada por um sistema de
vácuo, por um sistema de destilação ou por agitação.
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Figura 2.21 – Diagrama de um HPLC [94].

A eluição pode ser isocrática – quando é utilizado um único solvente ou a mistura de
solventes é de composição constante – ou por gradiente – quando são utilizados dois solventes
(ou mais) que diferem entre si na polaridade e é imposta uma razão entre os solventes, de forma
programada, de modo contínuo ou por etapas ou fases. Em regra, a eluição por gradiente
melhora a eficiência da separação.
As bombas utilizadas em cromatografia líquida precisam de, nomeadamente, conseguir
criar pressões até 6.000 psi (ca 400 bar) e serem resistentes à corrosão. Os tipos de bombas
existentes são de duplo pistão, de válvulas proporcionais e de câmaras de mistura.
O sistema de injeção de amostra incorpora, usualmente, um dispositivo que permite
selecionar o volume a injetar e que possui uma válvula rotatória (loop).
Habitualmente, a coluna cromatográfica (coluna analítica) é precedida de uma coluna –
pré-coluna – que tem como função aumentar a vida útil da coluna analítica por remoção das
partículas e de contaminantes presentes nos solventes. Esta pré-coluna tem também como
função saturar a fase móvel com a fase estacionária de forma que as perdas de fase
estacionária na coluna analítica sejam minimizadas. A coluna analítica é constituída por material
inerte, em regra de aço inoxidável ou de vidro reforçado e sílica fundida (colunas capilares), de
diâmetro uniforme, capaz de resistir às pressões usadas e com um enchimento de partículas
porosas
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com características adequadas à separação que se pretende. A escolha da coluna é

feita em função da sua capacidade, que é determinada pelas suas dimensões, comprimento,
83

As partículas, geralmente de sílica, são envolvidas com filmes de natureza orgânica que estão química ou fisicamente ligados à
superfície. Outros materiais de enchimento podem incluir partículas de alumina, de polímeros porosos e resinas de troca iónica.
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diâmetro interno e material de enchimento. A composição da pré-coluna deve ser semelhante à
da coluna analítica.
Algumas das aplicações analíticas decorrem à temperatura ambiente, mas existem
situações em que é necessário que exista um controlo da temperatura e, nesses casos, a análise
decorre à temperatura imposta ao forno onde está inserida a coluna.
Os detetores utilizados em cromatografia líquida dependem da aplicação analítica e da
natureza da amostra e podem ser, nomeadamente, de ultravioleta-visível, índice de refração,
fluorescência, eletroquímicos, condutibilidade elétrica, infravermelho e espectrometria de massa.
Só nos iremos referir ao detetor de índice de refração, que se encontra ilustrado na figura
2.22, uma vez que este detetor é particularmente indicado na análise dos carboidratos.

Figura 2.22 – Diagrama de um detetor de índice de refração [96].

O detetor ilustrado na figura 2.22 monitoriza a desvio da luz provocado pela diferença
entre o índice de refração do conteúdo da célula que contém a amostra e a célula que contém o
fluido de referência. A diferença referida fornece um sinal proporcional à concentração de soluto
na célula de amostra. A figura 2. 23 ilustra um cromatograma obtido com um detetor de índice de
refração.

Figura 2.23 – Exemplo de um cromatograma obtido com um detetor de índice de refração84.
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Este detetor tem como grande vantagem ser de resposta universal, ser pouco sensível à
presença de bolhas de ar na célula de medida e ter a capacidade de abranger a gama de índice
de refração de 1000 a 1750 RI com uma única célula. Este detetor tem como desvantagem uma
sensibilidade relativamente baixa [59,71,92].

2.1.11 Eletroforese capilar
A eletroforese capilar é um método de separação baseado nas diferentes velocidades de
migração de espécies carregadas, num campo elétrico de corrente contínua.
A eletroforese é aplicável numa série de separações analíticas: aniões e catiões
inorgânicos, aminoácidos, catecolaminas, drogas, vitaminas, carboidratos, peptídeos, proteínas,
ácidos nucleicos, nucleótidos, polinucleótidos, sendo particularmente forte na análise quiral.
Na figura 2.24 encontra-se representado um equipamento de eletroforese capilar. É constituído
por um capilar
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de sílica fundida preenchido com um tampão, que liga os dois reservatórios com

tampão onde estão inseridos os elétrodos. A introdução da amostra é concretizada numa das
extremidades e é aplicado um potencial constante de 5 a 30 kV durante um determinado período
de tempo.

Figura 2.24 – Esquema representativo de um sistema de eletroforese capilar [97].

Habitualmente a introdução da amostra é feita por injeção sob pressão em que uma
extremidade do capilar é inserida num frasco contendo a amostra. A introdução da amostra pode
ser feita por aplicação de vácuo ou através de fluxo eletroosmótico [(do inglês, electroosmotic
flow (EOF)].
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O capilar de sílica fundida tem, habitualmente, um diâmetro interno entre 10 e 100 mm e um comprimento de 40 a 100 cm.

53

Neste sistema estão presentes duas forças: o campo elétrico e o fluxo electroosmótico.
Estas forças podem atuar na mesma direção ou em direções opostas. O campo eléctrico é
representado pela tensão, em volts, aplicada entre os elétrodos O fluxo eletroosmótico
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é

geralmente produzido quando é aplicada alta voltagem a um capilar de sílica fundida contendo
uma solução tampão e há migração do solvente em direção ao cátodo. Na figura 2.25 podemos
observar que o fluxo eletroosmótico é consequência da dupla camada elétrica que se desenvolve
na interface sílica/solução.

Figura 2.25 – Distribuição de cargas na interface sílica/capilar e o fluxo eletroosmótico resultante. [59].

Para valores de pH superiores a 3 a parede interna do capilar de sílica encontra-se
carregada negativamente por causa da ionização dos grupos silanóis (Si–OH) da sua superfície.
Os catiões do tampão acumulam-se numa dupla camada elétrica adjacente à superfície negativa
do capilar de sílica. Os catiões existentes na camada difusa, externa à dupla camada, são
atraídos para o cátodo, ou elétrodo negativo, e, como estão solvatados, arrastam o solvente com
eles. O fluxo eletroosmótico é normalmente suficiente para arrastar todas as espécies positivas,
neutras e mesmo negativas para a mesma extremidade do capilar, para que todas podem ser
detetadas quando passam no detetor. O eletroferograma resultante, ilustrado na figura 2.26, é
similar a um cromatograma, mas com os picos mais estreitos.

Figura 2.26 – Exemplo de um eletroferograma87.
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O perfil de um fluxo eletroosmótico é aproximadamente plano, o que minimiza o alargamento do pico.
Manual de Métodos de Análise do Laboratório do IVDP, MIVDP64, edição n.º 3, outubro de 2008.
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As separações eletroforéticas incluem a focalização isoelétrica, a isotacoforese e a
eletroforese capilar de zona [do inglês Capillary Zone Electrophoresis (CZE)]. Apenas nos iremos
referir ao modo CZE em que a composição do tampão é constante através da região de
separação. O campo aplicado leva cada um dos componentes iónicos distintos da mistura a
migrar de acordo com as suas próprias mobilidades e a separar-se em zonas – zonas
eletroforéticas – completamente resolvidas ou parcialmente sobrepostas.
Os detetores utilizados são os também utilizados em HPLC, nomeadamente, de
espetrometria (de absorção molecular de UV/Vis – os mais utilizados, de fluorescência, de
quimioluminescência), eletroquímicos (de condutividade, de potenciometria ou de amperometria)
e de espetrometria de massa [59,71,75,81,98].
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2.2 Caracterização e validação de métodos analíticos
A caracterização de um método analítico consiste na descrição das suas características
funcionais através de parâmetros de desempenho e a validação
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confere-lhe a garantia de

qualidade operacional e de desempenho analítico.
É um procedimento fundamental que confere credibilidade ao método analítico estudado e
que envolve várias etapas, nomeadamente, escolha do método, desenvolvimento e adaptação
do método analítico, avaliação e definição da estratégia de validação, caracterização do método
analítico, grau de validação, validação parcial ou completa. Demonstra-se, com este processo,
que um determinado método analítico é adequado ao processo de quantificação de um
determinado analito, numa determinada matriz, a um certo nível de concentração e que conduz a
resultados fiáveis com uma precisão e exatidão adequadas [99,100].

2.2.1 Parâmetros de desempenho
A caracterização de um método analítico consiste, como referimos, na descrição das suas
características funcionais através de parâmetros de desempenho de um método analítico. Os
parâmetros de desempenho são os parâmetros que correspondem às funções de mérito que
definem as capacidades associadas à operacionalização do método analítico [99] e que
correspondem e coincidem, segundo o atualmente preconizado nesta área, com os nove passos
da validação de métodos analíticos [101,102]: identificação, especificidade e seletividade, gama
de trabalho e linearidade da curva de calibração, sensibilidade, limites: de decisão, de deteção e
de quantificação, precisão: repetibilidade, precisão intermédia e reprodutibilidade, exatidão,
robustez e coerência.
Nesta secção desenvolveremos os conceitos relacionados com cada um destes
parâmetros [81,87,99,100,103-121].

2.2.1.1 Identificação
O ensaio de identificação tem como objetivo a identificação inequívoca do analito na
amostra e é habitualmente concretizado através da comparação de uma propriedade da amostra
com a mesma propriedade de um padrão de referência [espectro de massa, reação específica,
perfil cromatográfico, modificação do analito (e.g.: metilação, silanização), etc.] [99-101,108].
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A palavra validação tem a sua origem no latim validus significando forte e sugerindo que foi evidenciado que algo é verdadeiro, útil e

passível de ser utilizado como referência [116].
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2.2.1.2 Especificidade e seletividade
A especificidade é a capacidade que um método analítico tem de quantificar de forma
correta, exclusiva e inequívoca um determinado analito na presença de outras substâncias na
matriz da amostra em análise.
A seletividade de um método analítico é a capacidade que este tem de responder
preferencialmente a um analito sem, no entanto, deixar de apresentar a influência das outras
substâncias eventualmente presentes na amostra (interferentes). Designam-se por interferentes
todas as substâncias que, estando presentes na amostra, são suscetíveis de causar um desvio
na quantificação do analito e assim provocar desvios sistemáticos.
Este parâmetro de desempenho pode ser apresentado sob a forma de um erro sistemático
que pode ser avaliado pela quantificação da influência de dopantes no sinal do analito. O erro
sistemático referido pode ser apresentado como um erro absoluto, um erro relativo ou uma taxa
de recuperação.
O diagnóstico de interferentes pode ser efetuado por diluições sucessivas da amostra e
verificação da existência de concordância entre os resultados, por realização de testes de
recuperação em amostras fortificadas ao longo de toda a gama de trabalho e por análise de
padrões dopados com espécies químicas que se suspeitam ser possíveis interferentes
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[99-

101,103,107].

2.2.1.3 Linearidade e gama de trabalho
A linearidade de um método analítico é a capacidade que o método tem de fornecer
resultados diretamente proporcionais à concentração (quantidade) do analito existente na
amostra, numa determinada gama de trabalho.
A gama de trabalho de um método analítico é o intervalo entre a menor e a maior
concentração do analito na amostra para as quais foi demonstrado que o procedimento analítico
evidencia um nível adequado de linearidade, precisão e exatidão.
Em regra, para se definir a gama de trabalho, ou o domínio de aplicabilidade do método
analítico, é necessário respeitar dois requisitos. O primeiro é que a resposta instrumental seja
linear e o segundo é que exista homogeneidade de variâncias na variável dependente.
Quando o método de análise utiliza uma curva de calibração esta deve respeitar alguns
princípios: o limite inferior é estimado tendo como base a menor concentração que origina um
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Esta hipótese tem como argumento desfavorável o facto de não considerar o efeito matriz.
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sinal estatisticamente distinto do branco , os padrões de calibração devem abranger a gama de
91

concentrações da amostra , é desejável que exista homogeneidade de variâncias nos valores
92

medidos (caso homocedástico) , a gama de trabalho do método analítico corresponde ao
intervalo definido pelos padrões de calibração (de

a

) em que a resposta instrumental é

dependente da concentração do analito e a gama de trabalho tem resposta linear.
As recomendações para a curva de calibração são: utilização de um número de padrões
superior a cinco (se possível dez padrões equidistantes), inclusão de réplicas de branco da curva
de calibração, que o padrão de menor concentração seja superior ao limite de quantificação e
que se existir uma diferença significativa na análise da homogeneidade de variância (dispersão)
seja restringida a gama de concentrações até que aquela seja atingida (homogeneidade de
variância).
A linearidade de uma curva de calibração é verificada através da observação da
representação gráfica do conjunto de pares ordenados (concentração, sinal) utilizado na
calibração e por recurso a métodos estatísticos. O modelo mais comum é o teste de Mandel
(comparação do ajuste com polinómio de primeiro (P01) e de segundo graus (P012).

𝑦

(2.17)

em que os termos b0 e b1 representam as contribuições sistemáticas constante (b0) e
proporcional (b1).

𝑦

(2.18)

A calibração instrumental exige que os padrões de calibração sejam quimicamente
estáveis e com um grau de pureza adequado à exatidão pretendida, que haja ausência de erro
sistemático (que o efeito de interferentes e outros fatores não afetem o sinal instrumental), que a
variável independente seja não estocástica (que o erro associado às concentrações seja
insignificante quando comparado com o erro obtido na leitura do sinal instrumental), que o erro
seja normal e independente na variável dependente e que o modelo seja correto (ou previamente
conhecido). Os métodos de calibração mais utilizados baseiam-se em: estimativa não
paramétrica (robusta), paramétrica através de regressão linear pelo método dos mínimos
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quadrados (OLS/WLS)

(com resposta linear ou curvilínea) ou pelo método de adição de padrão

(tendência para a existência de erros sistemáticos devidos a efeitos de matriz).
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Após o cálculo do Limite de quantificação (LQ) (XLQ) deve ser verificado se o padrão de menor concentração X1≥XLQ. Só deverão ser
considerados os resultados que estejam dentro do intervalo de interpolação da curva de calibração. As extrapolações são admissíveis nos
extremos da curva de calibração para valores até 10% do intervalo de calibração, salvo se ultrapassar o Limite de Quantificação (LQ) [99]
[126].
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É desejável que as amostras tenham uma concentração tal que se situem próximo do centróide da curva de calibração.
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No caso heterocedástico a gama de concentrações da curva de calibração deve ser restringida até ser possível efetuar estimativas não
ponderadas, ou seja, até que exista homogeneidade de variâncias entre os pontos extremos da curva de calibração.
93

Do inglês, Ordinary Least Squares (OLS) e Weighted Least Squares (WLS).
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O coeficiente de correlação (r) indica a interdependência entre sequências de dados (entre
2

o sinal medido e a concentração do padrão correspondente) e o coeficiente de determinação (r )
traduz a adequabilidade do modelo linear aos valores experimentais (traduz a variabilidade, em
valor percentual, explicada pelo modelo) [99-101,103,107,122-124].

2.2.1.4 Sensibilidade
A sensibilidade é o gradiente da função calibração: a menor variação da concentração
capaz de originar uma variação detetável no sinal instrumental

Se a curva de

calibração for definida por um modelo linear a sensibilidade é constante ao longo de toda a gama
de trabalho e igual ao declive da reta de calibração [99-101,103,107,123,124].

2.2.1.5 Limites
Os limites de decisão, deteção e quantificação estabelecem os extremos inferiores e
superiores da curva de calibração. Assim, o limite de decisão
limite de quantificação

, o limite de deteção

eo

estão associados ao extremo inferior da curva de calibração e ao

extremo superior da curva está associado o padrão de maior concentração utilizado

. Estes

limites são estimados com base na incerteza da quantificação do analito e podem ser obtidos
através de réplicas do branco, da incerteza dos parâmetros da curva de calibração ou da
incerteza na dispersão dos valores em torno da curva de calibração.
O limite de decisão

é a concentração mínima do analito que corresponde a um sinal

dúbio, que apresenta uma probabilidade de 5% de o respetivo sinal poder ser considerado o
sinal do branco e 50% de hipóteses de se tratar, de facto, do analito (α=0.05, β =0.50)
(probabilidade de cometer um erro do tipo α de 5% e de cometer um erro do tipo β de 50%) [99].
(2.19)
Nas situações em que um resultado é utilizado na perspetiva de avaliação de
conformidade para decidir se uma determinada especificação ou regulamentação é cumprida, tal
como referimos no Capítulo I, deve ser considerada a incerteza
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associada ao resultado.

A incerteza da medição não será abordada neste trabalho, mas é um tema que pode ser explorado nos diversos documentos
publicados sobre o assunto, nomeadamente: [111,113,127,142,174,175,177,181,183,184].
Segundo o VIM [131], Vocabulário Internacional de Metrologia, e a 1.a edição luso-brasileira do VIM (JCGM 200:2008) [182] incerteza é
“…um parâmetro não-negativo que caracteriza a dispersão dos valores da grandeza que são atribuídos ao analito a partir das informações
usadas. A incerteza de medição inclui componentes provenientes de efeitos sistemáticos, tais como componentes associadas a
correcções e valores atribuídos a padrões, bem como a incerteza definicional. Por vezes, os efeitos sistemáticos conhecidos não são
corrigidos mas incorporados como componentes da incerteza. O parâmetro pode ser, por exemplo, um desvio-padrão, denominado
incerteza-padrão (ou um múltiplo dele), ou a metade da largura de um intervalo, para um nível de confiança determinado. A incerteza de
medição compreende em geral muitas componentes. Algumas destas podem ser estimadas por uma avaliação de tipo A da incerteza de
medição a partir da distribuição estatística dos valores da grandeza de séries de medições e podem ser caracterizadas por desviospadrão. Outras, que podem ser estimadas por uma avaliação de tipo B da incerteza de medição, podem também ser caracterizadas por
desvios-padrão, avaliados através de funções de densidade de probabilidade baseadas na experiência ou outras informações. Em geral,
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Na figura 2.27 encontram-se ilustradas quatro situações possíveis de ocorrer: a avaliação
de conformidade para os casos i e iv é simples pois o resultado com a incerteza incluída está
claramente acima ou abaixo do valor limite. Mas nos casos ii e iii a decisão não é tão simples
pois neles o resultado com a incerteza associada ultrapassa o valor definido como limite. Nestes
casos torna-se necessário criar uma regra de decisão que permita definir zonas de aceitação ou
de rejeição. Regra essa que se baseia no risco que existe associado a uma tomada de decisão
errada.

Figura 2.27 – Avaliação de conformidade em função de um limite superior ( linha horizontal): i) resultado menos a
incerteza expandida acima do limite, ii) resultado acima do limite (limite dentro do intervalo da incerteza expandida), iii)
resultado abaixo do limite (limite dentro do intervalo da incerteza expandida) e iv) resultado mais a incerteza expandida
abaixo do limite [112].

A figura 2.28 ilustra a situação em que o resultado se encontra dentro da zona de
aceitação e em que são cumpridas as especificações o que permite uma avaliação de conforme.
Mas, se o resultado se encontrar dentro da zona de rejeição, em que não são cumpridas as
especificações vai conduzir a uma avaliação de não conforme. A intersecção entre estas duas
zonas é o limite de decisão. A regra de decisão permite o cálculo de um intervalo g em que, para
um resultado que se situe na zona de aceitação, a probabilidade de falsa aceitação / rejeição
seja ≤ α definido [112].

Figura 2.28 – Avaliação da conformidade em relação a um limite superior (resultado
com a incerteza expandida associada) [112].

A Decisão da Comissão 2002/657/CE [109], que dá execução ao disposto na Diretiva
96/23/CE do Conselho, relativamente ao desempenho de métodos analíticos e à interpretação
de resultados, de 12 de Agosto de 2002, exemplifica esta regra de decisão no seu artigo 6.º,
Interpretação dos resultados:

para um dado conjunto de informações, subentende-se que a incerteza de medição está associada a um determinado valor atribuído ao
analito. Uma modificação deste valor implica uma modificação de incerteza associada….”
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“…1. O resultado de uma análise deve ser considerado não conforme caso se exceda o limite de
decisão do método de confirmação para a substância a analisar.
2. Caso se encontre estabelecido um limite permitido relativamente a uma determinada
substância, o limite de decisão é a concentração acima da qual se pode decidir, com uma
certeza estatística de 1-α, que o limite permitido foi realmente excedido.
3. Caso, para uma determinada substância, não se encontre estabelecido um limite permitido, o
limite de decisão é a concentração mais baixa a que o método é capaz de detectar, com uma
certeza estatística de 1-α, se essa substância se encontra presente.
4. Relativamente às substâncias enumeradas no grupo A do anexo I da Directiva 96/23/CE, o
erro α deverá ser de 1 % ou inferior. Para outras substâncias, o erro α será de 5 % ou inferior…”
Tendo como base uma regra de decisão pode definir-se uma zona de rejeição tal como
ilustrado na figura 2.29 a) e b). O início da zona de rejeição é o valor da especificação L
associado de um determinado valor g. O valor de g na figura 2.29 a) é tal que, para que uma
determinação seja ≥ L+g, a probabilidade de uma falsa rejeição seja ≤ α. Assim, se o resultado
estiver na zona de rejeição a regra de decisão permite que a probabilidade de ultrapassar o
limite definido seja baixa. Na figura 2.29 b) o valor de g tem associado um probabilidade baixa de
95

falsa aceitação. Em regra, g é um múltiplo da incerteza (u) .
Na Decisão da Comissão mencionada, (2002/657/CE), a regra de decisão é corporizada na
utilização de CCα
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. O limite de decisão, CCα, é a mais baixa concentração do analito em que, para

uma determinada probabilidade, a concentração está acima do valor permitido. O risco de que o
verdadeiro valor seja menor que o valor limite é caracterizado por α. Em regra, α =0.05 indica que a
probabilidade de uma falsa rejeição é de 5%97. CCα é equivalente a L+g.
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Nos casos em que os valores do analito têm uma distribuição aproximadamente normal o valor de 1.64u implica uma probabilidade de
5% e o valor de 2.33u implica uma probabilidade de 1% (t0.05, ∞ = 1.645 e t 0.01, ∞ = 2.326, teste unilateral).
96
Na Decisão da Comissão 2002/657/CE, de 12 de agosto de 2002, em Anexo, e em critérios de desempenho e outros requisitos e
procedimentos aplicáveis aos métodos analíticos, encontram-se as definições de limite de decisão (CCα) (limite a partir do qual se pode
concluir que uma amostra é não conforme com uma probabilidade de erro de α) e de capacidade de deteção (CCß) (teor mais baixo de
substância que pode ser detetado, identificado e/ou quantificado numa amostra com uma probabilidade de erro de β. Em caso de
substâncias relativamente às quais não se encontre definido um limite permitido, a capacidade de deteção é a concentração mais baixa a
que o método é capaz de detetar amostras realmente contaminadas com uma certeza estatística de 1 – β. No caso de substâncias com
um limite permitido estabelecido, isto significa que a capacidade de deteção é a concentração a que o método é capaz de detetar
concentrações no limite permitido com uma certeza estatística de 1 – β).
97

Erro alfa (α): probabilidade de a amostra analisada ser conforme apesar de se ter obtido um resultado não conforme (falsa decisão não
conforme) e erro alfa (β): probabilidade de a amostra analisada ser na realidade não conforme, apesar de se ter obtido um resultado
conforme (falsa decisão conforme) [109].
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Figura 2.29 – Especificação com limite superior: zonas de aceitação e rejeição [112].

Existem situações em que a especificação associada à amostra define o limite inferior e o
limite superior como, por exemplo, no controlo da composição de um determinado produto. A
figura 2.30 ilustra esta situação e evidencia as zonas de aceitação e rejeição. O valor g
estipulado implica que no caso de uma amostra ser conforme existe uma probabilidade alta do
analito se encontrar entre os limites da especificação.

Figura 2.30 – Limites inferior e superior de uma especificação: zonas de aceitação e rejeição [112].

A dimensão do valor g depende do valor da incerteza (u) e depende dos requisitos da
regra de decisão. A regra de decisão pode estipular que o valor de g é uma função ou um
múltiplo de u ou que depende de uma determinada probabilidade P e do conhecimento da
distribuição associada aos valores do analito [109,112,125].
O limite de deteção

é a menor concentração do analito na amostra que pode ser

detetada, mas não quantificada, com significado estatístico, em determinadas condições
operacionais. O limite de deteção permite especificar a presença/ausência do analito na amostra,
mas a quantificação tem associada erros significativos pois existe a probabilidade de 5% de
ocorrerem erros do tipo I (falsa deteção, α=0.05 ) e a probabilidade de 5% de ocorrerem erros do
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tipo II (falsa não-deteção, β =0.05). Esta concentração pode ser facilmente reconhecida como
sendo distinta do valor referente ao branco da amostra.

(2.20)

Na figura 2.31 pode visualizar-se o limite de deteção. Este limite pode ser estimado
através de réplicas de brancos, através da equação da curva de calibração (por recurso ao valor
de interseção da reta e correspondente incerteza), através de estimativa com base no desvio
padrão residual do ajuste da curva de calibração (regressão linear pelo método dos mínimos
quadrados) e na sensibilidade (dY/dX) ou pelo quociente sinal/ruído da linha de base (em regra,
3/1) [87,99,126].

Figura 2.31 – Limite de deteção [112].

O limite de quantificação (

) é a concentração mínima acima da qual há confiança

estatística na quantificação da concentração (α  0 e β  0). O limite superior de quantificação é
habitualmente dado pelo valor da concentração do padrão de maior concentração utilizado na
curva de calibração. O limite de quantificação pode ser estimado através de réplicas de brancos,
através da equação da curva de calibração (por recurso ao valor de interseção da reta e
correspondente incerteza), ou pelo quociente sinal/ruído da linha de base (em regra, 10/1). A
figura 2.32 ilustra uma curva de calibração e o limite de deteção
(

e o limite de quantificação

) associados [87,99,127].

(2.21)
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Figura 2.32 – Curva de calibração ilustrando a absorvância versus a concentração com identificação da
zona linear da curva de calibração e do XLD e do XLQ. O triângulo a vermelho ilustra o cálculo da
sensibilidade ( X/ Y) [112].

Nas equações (2.1), (2.2) e (2.3)
calibração,

é o parâmetro de ajuste obtido para a reta de

é o valor crítico obtido da distribuição t-Student com um nível de

significância de 0.05 e com n-2 graus de liberdade e

corresponde ao desvio padrão do

parâmetro da reta.
Nos limites referidos devem ser distinguidos os limites instrumentais – estimados com
base em padrões laboratoriais (com matriz simplificada ou branco da curva de calibração) – e os
limites do método – estimados com base em amostras reais ou com matriz equivalente (branco
de amostra).
O valor a reportar como resultado deve estar em concordância com os limites referidos. Se
a concentração do analito for inferior ao limite de decisão do método este valor deve ser indicado
sob a forma de “não detetado”. Se o valor estiver entre o limite de decisão e o limite de deteção
deve ser assinalado como “identificado”. O intervalo entre

e

deve ser entendido como

uma zona de detecção semi-quantitativa e não quantitativa, pelo que não se devem reportar
valores numéricos neste intervalo. Assim, para valores entre o limite de deteção e o limite de
quantificação o resultado deve ser indicado como “

”. Os valores que se situem na gama de

análise devem indicar-se sob a forma de uma estimativa central com o intervalo de confiança
associado (α=0.05) [87,99,126,127].

2.2.1.6 Precisão
A precisão de um método analítico indica o grau de proximidade relativa de valores
obtidos na repetição de ensaios analíticos. Está relacionada com a dispersão de valores obtidos
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e pode ser quantificada através de estimativas paramétricas , o desvio padrão (s) e o
99

coeficiente de variação (%CV ):

∑
√

(2.22)

̅

(2.23)

̅
Podemos expressar a precisão de três formas: repetibilidade, precisão intermédia e
reprodutibilidade [99,100,101,128-130]. Como a precisão depende, em regra, da concentração
do analito deve ser estudada em, pelo menos, três níveis de concentração: baixa, intermédia e
alta. Deve ser preferencialmente avaliada em amostras homogéneas para minimizar o efeito de
matriz. É geralmente expressa como uma variância, um desvio padrão ou o coeficiente de
variação de uma série de medições.
A repetibilidade traduz o grau de concordância entre os resultados de medições efetuadas
em condições de repetibilidade: condição de medição num conjunto de condições, que inclui o
mesmo procedimento de medição, os mesmos operadores, o mesmo sistema de medição, as
mesmas condições operativas e a mesma localização, e medições repetidas no mesmo objeto
ou objetos similares, num curto intervalo de tempo [131]. Quantitativamente expressa-se como a
dispersão dos resultados e pode ser determinada a partir de um ensaio interlaboratorial ou a
partir de ensaios intralaboratoriais em amostras de diferentes concentrações (de forma a cobrir a
gama de trabalho), em materiais de referência internos ou em soluções padrão. Formalmente, o
número mínimo de ensaios para calcular a repetibilidade deve ser 10, sendo até desejável que
seja superior (m ≥ 10) O limite de repetibilidade (

) é o valor máximo admissível para a

diferença absoluta entre dois ensaios em condições de repetibilidade, calculada para o nível de
confiança de 95%:

√

Em que

(2.24)

√

é o número de réplicas que serviram de base ao cálculo do desvio padrão

referente à repetibilidade estimada e

é o valor crítico obtido da distribuição t-Student

com um nível de significância de 0.05 e com

graus de liberdade.
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Os estimadores paramétricos são calculados através de expressões numéricas (com base em todos os valores da distribuição),
dependem do tipo de distribuição considerada, não requerem grande dimensão da amostra e são em geral sensíveis a outliers. Os
estimadores não paramétricos são muito simples, (não requerem processo de cálculo matemático complicado), são independentes do tipo
de distribuição em causa, requerem grande número de valores e apresentam em geral maior robustez [99].
99

Referido também como Relative Standard Deviation (%RSD).
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A precisão intermédia é uma estimativa da dispersão de resultados obtidos por um método
analítico sobre a mesma amostra, amostras idênticas ou padrões em que são definidas a priori
quais as condições a variar – analistas diferentes, dias diferentes, equipamentos diferentes, etc.
– e que tem de ser estimada em condições de não repetibilidade. Pode também ser estimada em
laboratórios diferentes desde que estejam previamente definidas as variações que se pretendem
implementar.
Esta medida da dispersão, também referida como variabilidade intralaboratorial, é
reconhecida como sendo a mais representativa da variabilidade dos resultados num laboratório e
pode ser estimada, segundo a norma ISO 5725: 3 [130], através da carta de controlo de
amplitudes (estimada com base em réplicas), ensaios em replicado (estimada para um conjunto
de ensaios (N (M-1) ≥ 15) ou através de um conjunto de ensaios igual ou superior a 15 (N ≥ 15)
em condições definidas sobre uma mesma amostra, padrão ou amostras supostamente idênticas
[99,107].De acordo com a norma referida, se o coeficiente de variação (%CV) associado a esta
medida de dispersão for inferior a 2.0%, o método de análise considera-se preciso.
A reprodutibilidade
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expressa a dispersão de resultados entre laboratórios independentes

e refere-se à precisão de um método de análise executado sobre uma mesma amostra fazendo
variar as condições de medição (diferentes laboratórios, diferentes analistas, diferentes
equipamentos e/ou diferentes períodos). Este parâmetro de desempenho reflete a amplitude de
erros aleatórios de quantificação a uma escala transnacional e só pode ser estimado através de
ensaios interlaboratoriais.
O limite de reprodutibilidade (

) é o valor máximo admissível para a diferença absoluta

entre ensaios em condições de reprodutibilidade, calculada para o nível de confiança de 95%:

√

(2.25)

√

Em que N (N>20) é o número de valores que serviram de base ao cálculo do desvio
padrão

referente à reprodutibilidade estimada.

Encontra-se ilustrada na figura 2.33 a dispersão expectável associada a cada uma das
medidas de precisão que referimos: repetibilidade, precisão intermédia e reprodutibilidade.
O método considera-se preciso no que concerne à repetibilidade se o coeficiente de
variação associado for inferior a 1.0 %.e no que concerne à precisão intermédia se o coeficiente
de variação associado for inferior a 2.0 % [108].
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O Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM) [131] refere que a condição de reprodutibilidade é a condição de medição num
conjunto de condições, que inclui os diferentes locais, operadores e sistemas de medição e medições repetidas no mesmo objeto ou
objetos similares e que os diferentes sistemas de medição podem usar diferentes procedimentos de medição.
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Figura 2.33 – Esquema ilustrativo da relação expectável entre a diferente dimensão da precisão estimada
em condições de repetibilidade, precisão intermédia e reprodutibilidade: crescente desvio-padrão (a partir
de [127].

2.2.1.7 Exatidão
A exatidão de um método analítico traduz a proximidade entre o valor obtido () e o valor
de referência convencionalmente considerado como verdadeiro ().
Este parâmetro de desempenho (correspondente ao erro sistemático do método analítico)
pode ser estimado com base em análise de materiais de referência certificados (MRC)
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,

participação em ensaios interlaboratoriais (EIL) e realização de ensaios de recuperação. Pode
ser expresso através do erro absoluto ( ) (equação2.7), do erro relativo (%RE) (equação 2.8), do
fator de desempenho (z-score) (equação 2.9), do erro normalizado (E n) (equação 2.10), ou da
taxa de recuperação (%RI) (equação 2.12) [99].

Erro absoluto
O erro absoluto (

expressa-se como a diferença entre o valor observado (

e valor

convencionalmente aceite como verdadeiro ( :

|

|

(2.26)
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Segundo o VIM, material de referência certificado (MRC) é um material de referência acompanhado de documentação emitida por uma
entidade qualificada fornecendo valores de uma ou mais propriedades especificadas e as incertezas e rastreabilidades associadas,
usando procedimentos válidos. É referido como exemplo uma amostra de Serum humano com valor atribuído para a concentração de
colesterol e a incerteza associada, num certificado que o acompanha e usado como padrão numa calibração ou como material de controlo
da justeza de medição. É mencionado que nesta definição, o termo “incerteza” pode designar quer uma incerteza de medição quer uma
incerteza associada ao valor de uma propriedade nominal, tal como a identidade ou a sequência. O termo “rastreabilidade’ pode designar
quer a rastreabilidade metrológica do valor de uma grandeza quer a rastreabilidade do valor de uma propriedade nominal.
O IPAC refere no Guia para a acreditação de laboratórios químicos [126] que os MRC a adquirir devem ser os produzidos por entidades de
reconhecida credibilidade, nomeadamente o Instituto de Medições e Materiais de Referência (IRMM) da União Europeia (anteriormente
SM&T e BCR) e o National Institute for Standards and Technology (NIST) dos Estados Unidos da América (SRM Programme).
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Erro relativo
O erro relativo (

expressa-se como a quociente entre o valor observado (

e valor

de referência convencionalmente considerado como verdadeiro ( :

(

|

|

(2.27)

)

O método considera-se exato se a estimativa de erro relativo

for inferior à

imprecisão estimada (%CV).

Fator de desempenho (z-score)
O fator de desempenho do método (z-score expressa-se como a variável reduzida em
que (

representa a incerteza associada ao material certificado (

̅

).
(2.28)

Segundo a norma ISO 17043 [117] a avaliação do z score em valor absoluto conduz às
seguintes conclusões:

| |
| |

{
| |

Erro normalizado
O erro normalizado é calculado através da equação seguinte em que a incerteza
expandida do laboratório
certificado (

é combinada com a incerteza expandida associada ao material

)

(

̅

)

√

Segundo a norma ISO 17043 [117] a avaliação do
seguintes conclusões:
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(2.29)

, em valor absoluto, conduz às

|

|

|

|

{

Testes de recuperação
Os testes de recuperação são uma forma de avaliação da exatidão. Permitem a avaliação
em soluções padrão e em amostras dopadas o que é uma vantagem pois nem sempre existem
materiais de referência certificados com matrizes idênticas ou similares da matriz em estudo.
A representação da concentração recuperada em função da concentração adicionada
permite obter um gráfico com variação linear que pode ser ajustado por um polinómio de primeiro
grau designado por função recuperação.
(2.30)
Esta função permite avaliar o erro sistemático associado ao método: a ordenada na
origem (

está relacionada com um erro sistemático constante e o declive (

) está

relacionada com um erro sistemático proporcional. As três situações associadas mais frequentes
são [99]:
a)

0

1

O método está isento de erros sistemáticos e a determinação pode ser
efetuada através da curva de calibração (a função recuperação coincide
com a bissetriz do gráfico no primeiro quadrante).

b)

0

c)

0

1

O método está sujeito a um erro sistemático proporcional.
O método está sujeito a um erro sistemático constante.

De referir que se não existir erro sistemático a taxa de recuperação tende para o valor
100%.

(

A taxa de recuperação (
valor adicionado (

(2.31)

)

é função do valor final (

, do valor inicial (

e do

. Esta taxa é dependente da concentração do analito e na tabela 2.2

encontram-se diferentes taxas de recuperação em função da concentração do analito.
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Tabela 2.2 Valores máximos toleráveis para taxas de recuperação e de precisão (expressa em %CV) em função da
concentração do analito na matriz [120].
Analito (%)

Fração de analito

Unidade

Recuperação (%)

CV (%)

100

1

100%

98 - 102

1.3

10

10-1

10%

98 - 102

2.8

-2

1%

97 - 103

2.7

1

10

0.1

-3

10

0.1%

95 - 105

3.7

0.01

10-4

100 ppm

90 – 107

5.3

-5

10 ppm

80 – 110

7.3

0.0001

-6

10

1 ppm

80 – 110

11

0.00001

10-7

100 ppb

80 – 110

15

-8

10 ppb

60 – 115

21

-9

1 ppb

40 – 120

30

0.001

0.000001
0.0000001

10

10
10

2.2.1.8 Robustez
A robustez de um método analítico é a capacidade de um método para produzir o mesmo
resultado não sendo afetado pela introdução deliberada de alterações nas condições de
operacionalização (e.g.: variação de temperatura, pH, força iónica, composição de uma mistura
de solventes).
Um método robusto revela maior insensibilidade face a alterações deliberadas de fatores
experimentais conduzindo, assim, a valores concordantes apesar das alterações implementadas.

2.2.1.9 Coerência
A coerência de um método analítico traduz a concordância entre os resultados produzidos
pelo método para condições experimentais com variações introduzidas de forma aleatória.
Segundo a USP [102] a coerência pode ser quantificada através da variabilidade dos resultados
obtidos sob a variação de diversas condições (e.g.: no mesmo laboratório diferentes analistas,
instrumentos, reagentes, períodos de tempo, etc.) e pode ser expressa sob a forma de %CV
(%RSD).

2.2.2 Validação de um método analítico
A validação de um método analítico que iremos descrever pode incluir cinco fases: a)
validação do software, b) qualificação e validação do equipamento, c) evidência da validação do
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método analítico, d) adequação do sistema analítico ao problema analítico e e) níveis de
validação: validação completa e parcial de métodos analíticos [99,100].

2.2.2.1 Validação do software
Nesta fase da validação ao tratamento de resultados é necessário assegurar que as
estimativas quantitativas fornecidas são verificadas quanto às definições utilizadas, quanto às
expressões e/ou equações utilizadas, quanto aos testes estatísticos previstos (aceitação,
rejeição ou comparação), quanto à quantificação (sinal, linha de base, curva de calibração,
limites analíticos), estimativas de erro e respetiva propagação, validação da informação
produzida (com um conjunto de dados conhecido) e teste dos pontos críticos (dados no limite de
quantificação, interferências, ruído).

2.2.2.2 Qualificação e validação do equipamento
A qualificação e validação do equipamento implicam a verificação das características
operacionais de cada módulo per si e a verificação das características operacionais do conjunto.
A qualificação operacional do sistema analítico envolve a qualificação do distribuidor do
equipamento, a qualificação do equipamento e a avaliação da adequabilidade do sistema
analítico.
A qualificação do distribuidor do equipamento garante a fiabilidade deste a priori pois
implica o cumprimento de uma série de requisitos formais: cumprimento das Boas Práticas de
Laboratório (GLP

102

), das Boas Práticas de Fabrico (GMP

103

) e da norma NP EN ISO 9001

104

.

Esta qualificação passa pelos conceção e projeto, fabrico, controlo da qualidade, qualificação do
software e emissão de um certificado de garantia com um período de garantia associado.
A qualificação do equipamento implica que existe uma prévia validação funcional para que
o sistema possa ser operacionalizado e que pode passar pela qualificação na instalação do
equipamento (em regra, efetuada pelo representante e acompanhada e documentada pelo
laboratório), pela qualificação operacional (onde é assegurado que o funcionamento dos
diferentes módulos do sistema está de acordo com as especificações definidas quanto à gama
de trabalho, precisão e exatidão) e pela qualificação do desempenho (em que é avaliado o

102
103

Do inglês, Good Laboratory Practice.
Do inglês, Good Manufacturing Practice.

104

A norma NP EN ISO 9001 especifica os requisitos para um sistema de gestão da qualidade em que uma organização necessita
demonstrar a sua aptidão para, de forma consistente, proporcionar um produto que vá de encontro aos requisitos do cliente, estatutários e
regulamentares aplicáveis [186]
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desempenho analítico do sistema em análise) e que pode passar pela calibração do
equipamento

105

em entidade competente

106

[132].

2.2.2.3 Evidência da validação
A evidência da validação de um método analítico demonstra que o método é adequado
para a quantificação do analito na matriz em estudo a um certo nível de concentração com a
precisão e exatidão adequadas. Este processo inclui uma série de testes de precisão, exatidão e
recuperação com padrões, amostras e material de referência certificado: amostras cegas,
análise de material de referência certificado (MRC), comparação com um método de referência e
ensaios interlaboratoriais.

2.2.2.4 Adequação do sistema de análise
A adequação do sistema de análise ao problema analítico [adequação ao uso (fitness for
purpose)] tem como objetivo garantir que o sistema que está implementado é adequado às
análises que se pretendem efetuar (considerando o analito, o seu teor e a matriz em causa), que
produz resultados fiáveis (reprodutíveis e exatos), com a máxima eficiência (menor incerteza),
com o máximo de rendimento (com os menores custos e desperdício) e que pode ser mantido
em funcionamento sem que exista perda de características analíticas.

2.2.2.5 Grau de validação
A validação de um método analítico pressupõe que este apresenta vantagens sobre os
métodos analíticos disponíveis e que evidenciou cumprir uma série de requisitos, de forma
adequada: identificar qualitativamente o analito, ser capaz de determinação quantitativa ao nível
vestigiário (se necessário), exata, precisa e reprodutível em qualquer laboratório com condições
experimentais idênticas (analista qualificado, procedimento analítico definido, equipamento
especificado), ser de utilização o mais simples possível, ser de fácil automatização, ter elevada
frequência de amostragem, ter uma pré-tratamento de amostra minimizado, ter um custo por
análise associado baixo e permite tirar conclusões estatisticamente supervisionadas.

105

Segundo o VIM a calibração é uma operação que, em condições especificadas, num primeiro passo, estabelece a relação entre os
valores da grandeza com incertezas de medição provenientes de padrões e as indicações correspondentes com incertezas de medição
associadas e, num segundo passo, usa esta informação para estabelecer uma relação para obter o resultado de medição de uma
indicação. Uma calibração pode ser expressa sob a forma de um enunciado, uma função de calibração, um diagrama de calibração, uma
curva de calibração, ou uma tabela de calibração. Em alguns casos, pode consistir numa correção aditiva ou multiplicativa da indicação
com uma incerteza de medição associada. A calibração não deve ser confundida com o ajuste de um sistema de medição, muitas vezes
denominado erradamente “auto-calibração”, nem com a verificação da calibração [131].
106

Uma entidade é considerada competente, neste caso falamos de um laboratório, se se encontrar acreditada (pelo IPAC ou por um dos
organismos de acreditação signatários do Acordo Multilateral da EA ou ILAC) para os exames laboratoriais subcontratados.
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A otimização de um método de análise pressupõe que a verificação sistemática e crítica
dos parâmetros estudados conduziu a uma situação em que estes foram significativamente
melhorados e resolvem, de forma adequada, o problema analítico inicial.
A ICH [101] e a USP [102] admitem que a extensão da validação depende do tipo de
método que se vai utilizar e que não é necessário proceder a uma validação completa em todas
as situações. Os métodos analíticos podem ser classificados em três categorias: categoria I –
métodos que são utilizados para quantificar os componentes maioritários da amostra, categoria II
– métodos utilizados para quantificar impurezas ou produtos de degradação (componentes
minoritários) e que podem subdividir-se em ensaio quantitativo e teste de limites e categoria III –
determinação das características de desempenho [99]. A tabela 2.3 ilustra as exigências de
validação para os diferentes parâmetros de desempenho em função dos diferentes métodos
analíticos.
Tabela 2.3 Exigências de validação para os métodos analíticos dependendo da categoria a que pertencem [99,101].

Métodos analíticos
Parâmetros de desempenho
Especificidade
Gama de trabalho
Linearidade
Limite de deteção
Limite de quantificação
Precisão
Repetibilidade
Precisão intermédia
Exatidão
Robustez
Coerência

Categoria I

Categoria III

Categoria II

sim
sim
sim
não
não
sim
sim
sim
sim
sim
sim

Quantificação

Teste de limites

sim
sim
sim
não
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim

sim
*
não
sim
não
não
não
não
*
sim
sim

*
*
*
*
*
sim
sim
sim
*
sim
sim

* pode ser necessário, dependendo do que for especificado.

Durante a validação de um método analítico podem comparar-se os valores obtidos para a
precisão, repetibilidade e precisão intermédia, com os valores publicados associados a métodos
de análise similares. Se não existirem estes valores publicados pode recorrer-se à equação de
Horwitz [133,134] para calcular, de forma empírica, a precisão do método analítico em função da
concentração do analito, expressa em %CV. Na tabela 2.4 encontram-se representados os
valores da precisão referidos. Nesta tabela encontram-se também os valores indicativos da
precisão, também em função da concentração do analito, propostos pela AOAC, expressa em
%CV [133,135].
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Tabela 2.4 Valores associados à função de Horwitz como a relação empírica entre a precisão de um método analítico e a
concentração do analito, independentemente da natureza do analito, matriz ou método utilizado [133].
Analito (%)

Fração de analito

100

1

Unidade

Horwitz (%CV)

AOAC PVM (%CV)

100%

2

1.3

10

-1

10

10%

2.8

2.7

1

10-2

1%

4

2.8

-3

0.1%

5.7

3.7

0.01

-4

10

100 ppm

8

5.3

0.001

10-5

10 ppm

11.3

7.3

-6

1 ppm

16

11

0.00001

-7

10

100 ppb

22.6

15

0.000001

10-8

10 ppb

32

21

-9

1 ppb

45.3

30

0.1

10

0.0001

10

0.0000001

10

Nota: PVM (Peer Verified Methods)

O termo bias é utilizado na terminologia da química analítica e representa a estimativa de
um erro sistemático (não relacionado com causas aleatórias)

107

.

A figura 2.34 representa a estimativa do valor de bias: a média de um conjunto de valores
é comparado com o valor de referência.

Figura 2.34 – Estimativa do valor de bias: a média de um conjunto de valores é comparada com o valor de
referência [127].

O termo exatidão

108

, quando aplicado a um conjunto de dados refere-se à combinação da

veracidade/justeza (avaliação dos erros sistemáticos) com a precisão/fidelidade (avaliação dos
erros aleatórios).
A veracidade/justeza de medição (em inglês, trueness) é a aproximação entre a média de
um número infinito de valores medidos repetidos e um valor de referência [131,136] também
referido como veracidade ou bias [126].

107

Este termo é referido no Vocabulário Internacional de Metrologia [131] como erro de justeza (measurement bias ou bias).

108

No VIM a exatidão de medição (em inglês, accuracy) é referida como a aproximação entre um valor medido e um valor verdadeiro de
um analito [131,188]
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A precisão/fidelidade

109

de medição (em inglês, precision) é a aproximação entre

indicações ou valores medidos obtidos por medições repetidas no mesmo objeto ou objetos
semelhantes em condições especificadas [131].
Na figura seguinte, figura 2.35, encontram-se representados diversos alvos em que os
pontos representam os resultados de medição individuais e em que o valor de referência figura
como o ponto central de cada alvo. O caso da alínea b) representa a melhor exatidão (todos os
resultados individuais estão próximos do valor de referência) e a melhor precisão (aproximação
entre os resultados obtidos por medições repetidas no mesmo objeto). Nos casos representados
nas alíneas a) e b) não existe bias significativo e os resultados são todos próximos do valor de
referência. No entanto, a precisão é pior no caso da alínea a). A precisão do caso da alínea d) é
similar à do caso da alínea b). No entanto, no caso da alínea d) existe bias significativo. O caso
da alínea c) representa a pior situação para a combinação da exatidão e da precisão: valores
dispersos e afastados do valor de referência [127].

Figura 2.35 – Nesta representação da precisão e da exatidão os pontos correspondem aos resultados de
medição individuais (relacionados com a precisão) e o valor de referência figura como o ponto central de cada
alvo (relacionado com a exatidão). O caso da alínea b) representa a melhor exatidão (todos os resultados
individuais estão próximos do valor de referência) e a melhor precisão (aproximação entre os resultados
obtidos por medições repetidas no mesmo objeto). Nos casos representados nas alíneas a) e b) não existe
bias significativo e os resultados são todos próximos do valor de referência. No entanto, a precisão é pior no
caso da a). A precisão do caso da alínea d) é similar à do caso da alínea b). No entanto, no caso da alínea d)
existe bias significativo. O caso da alínea c) representa a pior situação para a combinação da exatidão e da
precisão: valores dispersos e afastados do valor de referência. [127].

Os parâmetros de desempenho do método de análise precisam de ser reavaliados e,
eventualmente, reformulados se houver alterações ao método de análise que impliquem uma
alteração dos pressupostos iniciais subjacentes à validação estabelecida, nomeadamente,
amostras com matrizes diferentes, equipamentos com características diferentes, analistas com
competências diferentes e/ou reagentes ou soluções padrão com características diferentes
[99,103,107,108,114].
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De referir que as versões francesa e portuguesa do VIM mencionam o termo fidelidade, enquanto que as versões brasileira e
espanhola, no Orange Book e no Gold Book da IUPAC, bem como em diversa literatura científica é usualmente referido como precisão [87
126,187].
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2.2.3 Ensaios interlaboratoriais
Segundo a norma ISO/IEC 17043 [117] um ensaio interlaboratorial corresponde à
organização, realização e avaliação de ensaios no mesmo item (ou similar) por dois ou mais
laboratórios respeitando condições pré-determinadas. Existem vários tipos de comparações (ou
ensaios) interlaboratoriais, consoante os fins a que se destinam (certificação de Materiais de
Referência

110

, normalização de métodos, avaliação do desempenho dos laboratórios, etc.).

Segundo a norma referida um ensaio interlaboratorial ou comparação interlaboratorial (em
inglês, Interlaboratory comparison) corresponde à organização, realização e avaliação de
ensaios no mesmo item (ou similar) por dois ou mais laboratórios respeitando condições prédeterminadas

[117].

interlaboratorial

111

Por

razões

de

ordem

estatística

a

realização

de

um

ensaio

deve pressupor um número de participantes igual ou superior à dezena.

Os ensaios de aptidão, caso particular das comparações interlaboratoriais, em que o
objetivo principal é a avaliação do desempenho dos laboratórios participantes. Este tipo de
ensaios pressupõe a existência de competência técnica do laboratório para a participação neste
tipo de ensaios, no entanto o ensaio interlaboratorial pode fornecer informação independente
adicional sobre a competência dos laboratórios. Esta necessidade de evidência contínua da
competência técnica do laboratório é fundamental não só para o laboratório e para os seus
clientes, mas também para todas as partes interessadas tais como: entidades reguladoras,
organismos de acreditação de laboratórios e outras entidades que especificam quais os
requisitos que os laboratórios têm de satisfazer. A evidência de competência técnica é
formalizado pela acreditação do laboratório, como já tínhamos referido no Capítulo 1
[83,103,104,107,117,124,126,137-139].

2.2.4 Garantia da qualidade e controlo da qualidade
A garantia da qualidade é referida na norma NP EN ISO 9000 [140] como a componente
da gestão da qualidade de uma organização

112

que é orientada no sentido de gerar confiança

quanto à satisfação dos requisitos da qualidade e o controlo da qualidade como sendo a

110

Material de Referência Certificado (MRC) é um material de referência acompanhado de documentação emitida por uma entidade
qualificada fornecendo valores de uma ou mais propriedades especificadas e as incertezas e rastreabilidades associadas, usando
procedimentos válidos [131].
111

Em Portugal são aceites pelo IPAC os ensaios de aptidão organizados, nomeadamente, pelos organismos de acreditação signatários
do Acordo de Reconhecimento de Ensaios e Calibrações da EA e/ou ILAC, pela EA ou pelo ILAC, pelos laboratórios nacionais de
metrologia e pelos laboratórios designados signatários do Acordo de Reconhecimento do Comité Internacional de Pesos e Medidas
(CIPM) (e.g. IPQ), ou as organizações regionais de metrologia (e.g. Associação Europeia dos Institutos Nacionais de Metrologia
EURAMET) ou pelas entidades nacionais que organizem EIL, de forma independente, e tenham historial e aceitação na área técnica, ou
que tenham atribuições legais na matéria, nomeadamente, a RELACRE, o INSA e a ALABE. É recomendada a consulta da EPTIS
(www.eptis.bam.de)
112

A gestão da qualidade é referida na norma NP EN ISO 9000 como o conjunto das atividades coordenadas para dirigir e controlar uma
organização no que concerne à qualidade o que inclui, em regra, o estabelecimento da política da qualidade e dos objetivos da qualidade,
o planeamento da qualidade, o controlo da qualidade, a garantia da qualidade e a melhoria da qualidade [140].
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componente da gestão da qualidade orientada para a satisfação dos requisitos da qualidade
[140].
Num laboratório de ensaios a garantia da qualidade é, assim, a infraestrutura fundamental
da produção de resultados analíticos fiáveis e implica o cumprimento simultâneo de requisitos
estruturais, de requisitos de gestão e de requisitos técnicos como forma de assegurar e
evidenciar a competência técnica, tal como já referimos no Capítulo I, ponto 1.3

113

.

Para garantir, controlar e assegurar os resultados analíticos o laboratório deve ter
implementadas medidas que lhe permitam avaliar a precisão e a exatidão, através do controlo da
qualidade interno e do controlo da qualidade externo

114

.

A figura 2.36 ilustra a relação e a hierarquia entre os diferentes itens que compõem a
garantia da qualidade. Assim, a validação de um método analítico (adequação ao uso) constitui o
primeiro nível da garantia da qualidade num laboratório [141]. A garantia da qualidade incorpora
um conjunto de medidas que o laboratório precisa de implementar para assegurar que produz
resultados de qualidade e que, para além da validação do método de análise, são um controlo da
qualidade interno e um controlo da qualidade externo eficazes e, ainda, a acreditação segundo a
norma NP EN ISO/IEC 17025 [108,109,118,133,142].

Figura 2.36 – A garantia da qualidade da qualidade num laboratório de análise química:
relação e a hierarquia entre os diferentes itens que a compõem [133].
113

A acreditação de um laboratório pela norma NP EN ISO/IEC 17025 tem implícito o reconhecimento da competência técnica e que é
formalizado pelo cumprimento dos requisitos da norma referida [38,55]
114
A precisão/fidelidade de medição (em inglês, precision) é a aproximação entre indicações ou valores medidos obtidos por medições
repetidas no mesmo objeto ou objetos semelhantes em condições especificadas. Por vezes é também usado o termo ‘fidelidade’. A
exatidão de medição (em inglês, accuracy) é a aproximação entre um valor medido e um valor verdadeiro de um analito. O termo
“exatidão”, quando aplicado a um conjunto de dados refere-se à combinação da veracidade/justeza (avaliação dos erros sistemáticos) com
a precisão/fidelidade (avaliação dos erros aleatórios). A veracidade/justeza de medição (em inglês, trueness) é a aproximação entre a
média de um número infinito de valores medidos repetidos e um valor de referência também referido como veracidade ou bias [126,131]
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2.2.5 Controlo da qualidade interno
O controlo da qualidade interno (CQI ou IQC

115

) dos resultados deve abarcar todas as

sequências analíticas e deve corresponder a pelo menos 5% das amostras analisadas. O IQC
pode incluir o recurso à utilização, entre outros, de Materiais de Referência Internos (MRI)

116

, de

análise de brancos em paralelo com as amostras, de análise de replicados, de repetição de
análises já efetuadas, de testes de recuperação, do método de adição de padrão e do
cruzamento de métodos de análise. A utilização de MRI permite o controlo da exatidão (quando
esses materiais de referência são rastreados a um MRC ou a amostras de EIL ou por
cruzamento de métodos de análise) e da precisão, ao longo do tempo. A frequência da utilização
de MRI deve aumentar quando não existem MRC ou ensaios interlaboratoriais adequados e
disponíveis.
Os resultados do controlo da qualidade podem ser registados em cartas de controlo e a
seleção do tipo de cartas de controlo a utilizar deve considerar, quer as características que se
pretendem controlar, quer as ações de controlo da qualidade que foram adotadas
[99,103,115,126,143-145].

2.2.6 Controlo da qualidade externo
O controlo da qualidade externo (CQE) dos resultados implica a utilização de MRC, ou
padrões equivalentes, e a participação em ensaios interlaboratoriais, especialmente nos ensaios
interlaboratoriais de aptidão. A utilização de MRC
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estabelece a rastreabilidade
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[146] e com

este controlo pretende-se, como já referimos, avaliar a exatidão dos resultados analíticos e
evidenciar a sua comparabilidade com os produzidos por outros laboratórios.
A participação em EIL promove a evolução técnica do laboratório que, ao ter de avaliar
amostras que são sempre diferentes e com resultados desconhecidos, recebe um estímulo para
o aperfeiçoamento do trabalho técnico e para ultrapassar os desafios.
Os EIL representam uma avaliação independente, regular e objetiva da qualidade dos
resultados de análise de rotina.
115

Do inglês, Internal Quality Control.
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Considera-se material de referência (MR) aquele material que é suficientemente homogéneo e estável em determinadas propriedades,
que foi preparado para uma utilização prevista numa medição ou para o exame de propriedades nominais [131]. Podem ser utilizados
como MRI, nomeadamente, as amostras de controlo (de um lote preparado pelo laboratório e utilizado apenas para esse fim), os padrões
de matriz ajustada com a das amostras, as soluções padrão (semelhantes em concentração às soluções de calibração, mas de
preparação independente destas) e/ou o remanescente das amostras de ensaios interlaboratoriais.
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Os MRC devem ser adquiridos a entidades de reconhecida credibilidade, nomeadamente, ao Instituto de Medições e Materiais de
Referência (IRMM) e ao National Institute for Standards and Technology (NIST) (SRM Programme).
118

A rastreabilidade é, segundo o VIM, a propriedade de um resultado de medição através da qual o resultado pode ser relacionado com
uma referência por intermédio de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de
medição. De referir, nomeadamente, que nesta definição, o termo “referência” pode ser a definição de uma unidade de medida através da
sua realização prática, ou um procedimento de medição, incluindo a unidade de medida para uma grandeza não-ordinal, ou um padrão e
que a rastreabilidade metrológica exige o estabelecimento de uma hierarquia de calibração [131].
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Como já referimos, os ensaios de aptidão são, entre os EIL disponíveis, os que fornecem
informação importante sobre o desempenho do laboratório, mas a participação em ensaios de
certificação ou de normalização são também importantes para o laboratório pela informação e
experiência que proporcionam. O laboratório deve analisar as amostras dos EIL simulando
amostras comuns e a escolha quer dos MRC que dos EIL deve ter em conta as particularidades
das amostras e das matrizes em estudo e serem escolhidos em função desses requisitos. A
análise dos resultados obtidos, quer na análise dos MRC, quer da participação em EIL deve ter
em conta a avaliação dos desvios, deve efetuar o diagnóstico e a identificação das causas dos
desvios inaceitáveis bem como a definição e a implementação de ações corretivas, com
posterior confirmação da sua eficácia
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.

Quando não existe a possibilidade de utilização de MRC ou da participação em EIL o
laboratório deve procurar formas alternativas de avaliar a exatidão dos seus resultados. Pode
recorrer a outros padrões, desde que estes sejam reconhecidos pelo setor técnico em que o
laboratório desenvolve a sua atividade, ou por comparação de resultados obtidos com métodos
de referência. Nesta situação o laboratório deve intensificar as ações de controlo da qualidade
interno, nomeadamente, os testes de recuperação.
O laboratório deve elaborar um plano de participação em ensaios de aptidão de forma a
ter uma cobertura representativa dos ensaios que executa e controlar a sua execução
[58,81,115,126,138,147].
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O tipo de deficiências (não conformidades) encontrado e a gravidade associada pode implicar a interrupção das análises e a
necessidade de comunicar a situação aos clientes do laboratório ou a entidades regulamentares.
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2.3 Tratamento de dados
Nesta secção serão abordados alguns conceitos relacionados com os testes estatísticos e
com a análise multivariada utilizados no tratamento e interpretação dos resultados que serão
feitos, mais tarde, no Capítulo 4.

2.3.1 Perspetiva estatística
Para efetuar a comparação de métodos de análise adotámos as modalidades de análise
de dados por histogramação (delinear a forma da distribuição de valores sobre cada variável),
por representação bidimensional das variáveis (num gráfico isoescalado com o traçado da
diagonal principal), por teste t-emparelhado (para verificar desvios sistemáticos) e por regressão
linear com polinómio de primeiro grau P01 [para avaliar as contribuições sistemáticas constante
(b0) e proporcional (b1)].
A histogramação pretende caracterizar a distribuição de valores a comparar para verificar
o tipo de incidência (aspeto da colheita de valores) e detetar eventuais pontos influentes (valores
extremos muito afastados) que possam pôr em risco a equivalência de valores.
Assumindo que as séries de valores de variáveis a comparar correspondem à análise da
mesma amostra (estão relacionados) é possível retirar ilações sobre a correspondência de
valores.
A representação bidimensional das variáveis em gráfico isoescalado é um primeiro
diagnóstico (grosseiro) para averiguar a correspondência de variáveis – revela haver uma boa
relação entre elas quando os valores experimentais se sobrepõem com a bissetriz do primeiro
quadrante.
O teste t–Student à correlação (r) pode ser utilizado para averiguar se esta é ou não muito
significativa.
Assumindo como hipóteses iniciais:

H0: | r | = 1 → | r – 1 | = 0

(forte correlação)

H1: | r | ≠ 1

(correlação fraca)

o valor de teste (TV) é dado por

[

]

∣

∣√
𝛼

√
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(2.32)

onde N é o número de objetos (pontos) e α o nível de significância pretendido (em regra 0.05 ou
0.01).
A verificação estatística de diferenças de valores pode ser facilmente averiguada de duas
formas distintas: teste t-emparelhado e por regressão linear com polinómio de primeiro grau
(P01).
Fazendo a diferença direta entre os valores respetivos obtém-se uma nova variável
(desvio ou erro). Se ambas as variáveis tenderem para resultados estatisticamente equivalentes
então a distribuição do desvio deverá ser normal e centrada em zero. Este teste estatístico
consiste em comparar a média desses desvios (dm) com o valor zero

[

∣

]

∣√
𝛼

(2.33)

Este teste pode não ser o mais adequado para identificar desvios sistemáticos entre
conjuntos de valores indexados uma vez que as componentes constante e proporcional do erro
sistemático podem estar presentes, mas serem autocompensadas.
A regressão linear com polinómio de primeiro grau (P01: y(x) = b0 + b1.x) permite avaliar
diretamente, de forma estatística, se está, ou não, presente alguma contribuição sistemática.
No caso de as variáveis x e y serem estatisticamente equivalentes pode escrever-se:

𝑦

(2.34)

Caso contrário, a variável x pode ser expressa em função de y através de um polinómio de
primeiro grau P01,

𝑦

(2.35)

em que os termos b0 e b1 representam as contribuições sistemáticas constante (b0) e
proporcional (b1).
Recorrendo à regressão linear pelo método de mínimos quadrados e à sua abordagem
estatística com modelos lineares, se este modelo de erro (P01) estiver correto, as estimativas
paramétricas de erro também estarão corretas e poderão ser utilizadas para averiguar a
equivalência entre as equações (2.34) e (2.35) testando:

[

[

]

]

∣

∣
𝛼

∣

(2.36)

∣
𝛼
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2.3.2 Análise multivariada
Em 1974, Svante Wold

120

escreveu o seguinte: “(…) The art of extracting chemically

relevant information from data produced in chemical experiments is given the name of
“chemometrics” in analogy with biometrics, econometrics, etc.. Chemometrics, like other
“metrics”, is heavily dependent on the use of different kinds of mathematical models (high
information models, ad hoc models, and analogy models). This task demands knowledge of
statistics, numerical analysis, operation analysis, etc., and in all, applied mathematics. However,
as in all applied branches of science, the difficult and interesting problems are defined by the
applications; in chemometrics the main issue is to structure the chemical problem to a form that
can be expressed as a mathematical relation. The connected mathematical problems are rather
simple. Therefore, chemometrics must not be separated from chemistry, or even be allowed to
become a separate branch of chemistry; it must remain an integral part of all areas of chemistry.”
[148].
Tal como referimos no Capítulo 1, a química, a partir das experiências que promove, das
observações que faz e do relato que delas faz, procura extrair informação explicável em termos
de teoria que possibilite estabelecer novas teorias, depois de devidamente validadas e pretende,
acima de tudo, transformar dados em informação e informação em conhecimento. Para
conseguir esse propósito recorre às ferramentas numéricas disponíveis. Estes podem dividir-se,
numa abordagem possível, em dois grupos: um grupo que analisa as variáveis, e a informação
inerente, de forma isolada, estatística univariada (a mais utilizada antes da era dos
computadores), mas que não fornece informação sobre as relações, interações e implicações
existentes entre as variáveis, e outro, a análise multivariada que pretende tratar e compreender
dados complexos analisando e interpretando o conjunto das variáveis produzidas no seu todo,
em simultâneo, com o objetivo de produzir informação, a análise multivariada.
A análise multivariada é uma análise exploratória de dados que permite a sua redução e
simplificação estrutural. A representação do objeto em estudo é feita da forma mais simplificada
possível, mas sem perda de informação relevante. Ao ordenar e agrupar os objetos ou variáveis
similares e ao investigar e identificar a dependência entre as variáveis, permite uma
interpretação mais simples, possibilita a previsão

121

e a construção de hipóteses e a validação

das mesmas.
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Svante Wold, da Universidade de Umeå, Suécia, e Bruce Kowalski, da Universidade de Washington, Estudos Unidos da América,
foram quem, no final dos anos 70 do século XX, propôs o termo Quimiometria para descrever as técnicas e operações associadas ao
tratamento matemático e à interpretação dos dados químicos [152].
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As relações entre variáveis devem ser determinadas para a previsão de uma ou mais variáveis com base na observação de outras
variáveis.
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A sua aplicabilidade é reconhecida nas diferentes áreas da química (e.g. química analítica,
química orgânica, química forense), na área farmacêutica, na área ambiental, na área da
medicina, na agricultura e na área alimentar.
O modelo estatístico dos métodos multivariados revela-se, assim, um instrumento
poderoso quando se pretende analisar informação proveniente de inúmeras amostras
caracterizadas por diversas variáveis e, ao considerar a correlação entre muitas variáveis
analisadas em simultâneo, permite a extração de uma quantidade muito maior de informação.
A seleção e utilização dos métodos de análise multivariada, como os métodos
quimiométricos, existentes dependem do tipo de dados que são objeto de análise e dos objetivos
da pesquisa [149].
Encontram-se publicadas, na literatura relacionada com esta temática, revisões e/ou
compilações sobre a aplicação dos métodos quimiométricos, referindo-se, como exemplo, as de
Wold, Massart, Breretron, Joliffe, Geladi, Hopke e Mutihac et al. [150-153].
Os objetivos da quimiometria [154] são, como referimos o tratamento da informação e o
reconhecimento de padrões. Este reconhecimento de padrões pode recorrer a métodos de
classificação

não

supervisionados

e/ou

a

métodos

de

classificação

supervisionados

dependendo, nomeadamente, do conjunto de dados que se está a analisar e dos objetivos da
análise.
Nos métodos de classificação não supervisionados não existem grupos ou classes
predefinidas, ou seja, os dados são utilizados diretamente, sem informação externa. Todas as
técnicas não-supervisionadas são de agrupamento (e.g. Análise de Componentes Principais
[Principal Component Analysis (PCA)], Análise de Agrupamentos e K médias
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).

Os métodos de classificação supervisionados partem de dados já classificados em que a
informação utilizada é informação externa à amostra. O objetivo é usar objetos
encontrar a regra de decisão (training set
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/amostras para

124

) e atribuir o novo objeto/amostra ao grupo ou classe
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O k-médias é uma técnica de agrupamento não hierárquico que, numa primeira análise, poderia ser considerada como uma técnica
supervisionada na medida em que se definem, à partida, quantos grupos se irão formar. Mas, tendo em conta que os grupos se definem
ao acaso e não são classes definidas e estabelecidas a partir de informação retirada dos próprios objetos, já concluiremos que se trata de
uma técnica não supervisionada. O k-médias é, assim, uma técnica não supervisionada, dado que, não existem grupos ou classes
predefinidas. Os dados são utilizados diretamente, sem informação externa. O objetivo desta técnica é fazer agrupamentos. E é uma
técnica que reduz a dimensão da informação na medida em que os objetos ficam representados no centróide do grupo correspondente. É
um método de agrupamento não linear. Baseia-se na classificação dos objetos com base na distância ao centróide de cada grupo.
Quando um grupo perde ou ganha um objeto a posição do seu centróide é recalculada e o seu processo continua até cada ponto estar no
grupo cujo centróide é o mais próximo
123

Objeto é um caso com uma quantidade de variáveis que o definem. É um ponto no espaço multivariável. Um ponto no espaço
cartesiano é um objeto definido pelas coordenadas x, y e z. O ponto com duas variáveis pode também ser definido por um vector, data
vector. Os objetos que possuem propriedades similares têm data vector similares ou seja estão próximos um do outro no espaço definido
pelas variáveis. Este grupo tem a designação de cluster.
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A regra de decisão ou training set (conjunto de aprendizagem), é uma parte do conjunto de dados usados para encontrar o modelo ou
regra de classificação de valores que são conhecidos nesse conjunto de aprendizagem, mas desconhecidos noutros dados. Com o
training set é criada uma regra que é aplicada a um conjunto de dados classificados anteriormente. Está associado às técnicas
supervisionadas e de classificação.
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correto (e.g. K vizinho mais próximo (K Nearest Neighbor (KNN)
Linear

126

125

, Análise Discriminante

[(Linear Discriminant Analysis (LDA)] e análise de fatores).

A análise de agrupamentos tem como objetivo reunir, através de critérios de semelhança
(ou diferença), os objetos em grupos de modo a que exista homogeneidade dentro do grupo e
heterogeneidade entre os grupos formados. O processo de agrupamento implica a estimativa de
uma medida de semelhança/diferença entre os indivíduos e adoção de uma técnica de formação
de grupos. O resultado dos agrupamentos pode ser influenciado pela escolha da medida de
semelhança/diferença bem como pela definição do número de grupos.
A análise de agrupamento hierárquica [do inglês, Hierarchical Cluster Analysis (HCA)]
interliga e agrupa os objetos utilizando o critério de semelhança/diferença definido, produzindo
127

como resultado uma estrutura hierárquica, o dendrograma
agrupados entre si (quanto menor a distância

128

onde os objetos semelhantes estão

entre os objetos, maior a semelhança entre eles)

como ilustrado na figura 2.37. A análise de agrupamento hierárquica associa sucessivamente os
objetos, tendo em conta as características comuns que estes apresentam e revela a estrutura
dos dados [155].
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O K vizinho mais próximo baseia-se, normalmente na distância euclideana menor. Neste método de classificação (porque já existem
classes e a técnica é supervisionada), calcula-se a distância entre um objeto desconhecido a cada um dos objetos do training set., com
base na distância euclideana.
No método dos K-vizinhos mais próximos, selecionam-se k amostras mais próximas a um objeto desconhecido (identificam-se quais os
objetos do training set mais próximos do desconhecido - existindo training set, a técnica é supervisionada), e classifica-se esse objeto
desconhecido como pertencendo ao grupo onde a maioria das k-amostras pertencem. O k é ímpar para desempatar e analisa-se a
maioria. São k’s típicos: k=3 e k= 5. Se o training set consiste em n amostras totais, então são calculadas n distâncias e seleciona-se a
mais pequena (que corresponde aos objetos mais próximos). As distâncias são ordenadas da menor para a maior e o objeto pertence ao
grupo a que a maioria das amostras pertence.
O KNN é um método de agrupamento não hierárquico dado que se baseia na distância de cada ponto ao centróide de cada grupo (k
pontos arbitrados inicialmente - k=3, 5....) e não na estrutura dos dados em si, isto é, os objetos não são agrupados sucessivamente
formando uma estrutura hierárquica. O KNN envolve um conjunto de iterações (passos) até que não existam mais objetos por agrupar.
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A análise discriminante linear é uma técnica supervisionada utilizada para atribuir amostras a um determinado grupo/classe. Pretende
encontrar uma combinação linear das variáveis iniciais que maximize as diferenças de médias entre os grupos e classificar novos
indivíduos cuja pertença aos grupos amostrais é desconhecida a priori. Tem, assim, como objetivo a distinção estatística entre dois ou
mais grupos de indivíduos, previamente definidos a partir de características conhecidas para todos os membros dos grupos e classificar
em grupos, mutuamente exclusivos, com base num conjunto de variáveis independentes. Nesta técnica procura-se o eixo onde os objetos
se distinguem melhor, onde a projeção permite a maior discriminação. Pretende maximizar a variância inter-classes e minimizar a
variância intra-classes, criando uma região de separação entre as duas classes. Contribui para uma melhor compreensão dos resultados.
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Dendrograma (dendrón = árvore) é um tipo específico de diagrama ou representação dos objetos em estudo. É resultado de uma
análise de agrupamentos e da sua ordenação hierárquica ascendente - o que em termos gráficos se assemelha aos ramos de uma árvore
que se vão dividindo noutros sucessivamente. Resulta de um procedimento hierárquico de análise de clusters. Assim, ilustra o arranjo
gráfico decorrente da aplicação do agrupamento de dados. No eixo das abcissas (x) representam-se os objetos e no eixo das ordenadas
(y) a semelhança entre os objetos analisados. O dendrograma é lido, normalmente, da esquerda para a direita e a posição da escala
horizontal indica a distância a que os clusters estão agrupados, como já referido. Nos primeiros níveis (primeiras etapas de agrupamento)
muitas das linhas têm magnitudes idênticas e torna-se difícil saber qual a sequência pela qual os primeiros clusters foram criados. Mas,
nos últimos níveis a distância a que os clusters estão combinados é, tipicamente, grande e torna-se mais fácil saber qual o cluster a que
um objeto pertence.
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Para que uma função d seja uma distância é necessário que as seguintes condições sejam satisfeitas, para quaisquer objetos i, j, k: 1)
d(i,j) = d(j,i) (simétrica); 2) d(i,j)>0, se ij; 3) d(i,j)=0, se i=j e 4) d(i,k)≤ d(i,j)+ d(j,k). A propriedade (1) implica que todos os elementos da
matriz de dissemelhança são positivos, a propriedade (2) implica que a diagonal da matriz de dissemelhança é formada por zeros. A
propriedade (3), por sua vez, implica que a matriz de dissemelhança é simétrica em relação à diagonal. Para que um índice de
proximidade seja considerado uma métrica, este deve satisfazer, além das três propriedades anteriores, a propriedade (4) de desigualdade
triangular.
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Figura 2.37 – Exemplo de um dendrograma [com os agrupamentos
(em inglês, cluster) assinalados].

A análise de agrupamento hierárquico (HCA) é, assim, um método utilizado para encontrar
a estrutura subjacente dos objetos através de um processo iterativo que associa (métodos
aglomerativos) ou dissocia (métodos divisivos) objeto por objeto, até que todos tenham sido
processados. O procedimento aglomerativo inicia-se com cada objeto num grupo separado. Os
grupos são combinados sequencialmente, reduzindo o número de grupos em cada etapa, até
que todos os objetos pertencem a apenas um grupo. Isto significa que, para N objetos, o
processo envolve N-1 etapas de agrupamento. No método HCA, existem duas opções
importantes na definição do método: o tipo de medida de semelhança entre os objetos ou
grupos, e o método de ligação [156,157].
Alguns dos critérios de agrupamento hierárquico utilizados para determinar a distância
entre grupos são a ligação simples (single linkage), a ligação completa (complete linkage) e a
média das distâncias (average linkage). A tabela 2.5 ilustra as diferenças nos agrupamentos
obtidos decorrentes da aplicação dos diferentes critérios. De salientar que métodos de ligação
diferentes conduzem a soluções diferentes. É habitual utilizar vários critérios e proceder à
comparação dos resultados – sendo similares poder-se-á concluir que a solução encontrada é
estável.
O agrupamento de objetos necessita de uma medida de semelhança (quanto maior o
valor, maior a semelhança entre os objetos) ou diferença (quanto maior o valor, maior a diferença
entre os objetos). Com base nessa medida, os objetos similares são agrupados e os outros são
colocados em grupos separados. Em regra, as medidas de semelhança e diferença são
facilmente, transformáveis entre si. Estes coeficientes podem ser, facilmente, convertidos em
coeficientes de diferença: se a semelhança for (s), a medida de diferença será o seu
complemento (1-s).
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Tabela 2.5 – Associações obtidas usando os diferentes critérios de ligação [158].
Critério de ligação

Associação

Dendrograma

Ligação simples (single linkage)

Ligação completa (complete linkage)

Ligação média (average linkage)

A análise de agrupamento não-hierárquica usa a estrutura dos dados para definir
centróides iniciais [e.g. K-médias (define centróides) e PCA (define componentes principais
[145,159].
Entre os métodos de análise não supervisionados destacamos e analisaremos com maior
detalhe a análise de componentes principais (PCA) que é recomendado como método
exploratório para encontrar tendências É um método não paramétrico capaz de extrair
informação relevante a partir de um conjunto de dados multivariados.
Entre os métodos de regressão destacamos e analisaremos com maior detalhe o método
por mínimos quadrados parciais (PLS), método vastamente usado em calibração multivariada, e
ainda o método por mínimos quadrados multivariados [do inglês, Multiple Ordinary Least
Squares (MOLS)].
O desenvolvimento matemático associado aos métodos de classificação referidos não será
aprofundado neste trabalho dado não ser esse o seu objetivo, devendo consultar-se a vasta
bibliografia existente sobre o assunto, nomeadamente, a produzida por Wold, Kowalski, Massart,
Jolliffe e Beretron [156,157,160].

86

2.3.2.1 Análise de componentes principais
Entre as técnicas de análise multivariada destaca-se a análise de componentes principais
(PCA) como a que será a mais conhecida e há mais tempo utilizada [160]. Como já referimos, é
recomendada como uma ferramenta exploratória para encontrar tendências em dados
desconhecidos. É um método simples, não paramétrico, de extração de informações relevantes
a partir de conjuntos de dados multivariados.
O objetivo da análise de componentes principais é conseguir reduzir a dimensão de um
conjunto de dados com um grande número de variáveis, mas mantendo a variabilidade presente
no conjunto de dados referido. Sendo que esta redução da dimensão da informação pretende ser
concretizada sem perda de informação.
Na redução da dimensionalidade de grandes matrizes de dados

129

as m variáveis originais

são substituídas por um outro subconjunto de p variáveis não correlacionadas, de menor
dimensão, designadas por componentes principais, com a menor perda de informação possível.
Acresce que, as novas variáveis, as componentes principais, não são correlacionadas o que
simplifica a análise pois em vez de se analisar um número elevado de variáveis com uma
estrutura inter-relacional complexa, as originais, analisam-se somente algumas variáveis não
correlacionadas.
A aplicação deste método permite, assim, a simplificação e redução da dimensão original
dos dados, a modelação, a deteção de outliers, a seleção de variáveis importantes num
determinado sistema, a classificação e a previsão [160].
A aplicação do método conduz a novas variáveis (componentes principais) que traduzem a
maioria da variabilidade dos dados. Estas novas variáveis são combinações lineares das
variáveis originais. De entre as possíveis combinações lineares, escolhe-se, em cada caso, a
combinação linear de variância máxima, uma vez que as componentes principais devem refletir,
tanto quanto possível, as características dos dados, devendo conseguir explicar uma grande
parte da variação associada às variáveis iniciais [160]. A variância mede o grau de diferenciação
entre os elementos de um conjunto de dados. Quanto maior for a variância maior será a
distinção entre eles. A variância associada a uma componente principal é, assim, uma medida,
da quantidade de informação que essa componente principal consegue explicar. Na figura 2.38
podemos observar estas variáveis.
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A análise multivariada define-se como sendo a análise de matrizes de grande dimensão – possuem um elevado número de objetos
(linhas) e de variáveis (colunas).
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Figura 2.38 – Representação das componentes principais.

A aplicação deste método permite, assim, a simplificação e redução da dimensão original
dos dados, a modelação, a deteção de outliers, a seleção de variáveis importantes num
determinado sistema, a classificação e a previsão [160].
A redução da dimensão original dos dados é possível através da transformação num novo
conjunto de variáveis não correlacionadas: as componentes principais. As componentes
principais são ordenadas de modo a que as primeiras retenham a maior variação presente nas
variáveis originais. O método irá permitir a representação do conjunto de dados original num
novo referencial caracterizado pelas novas variáveis. As componentes principais (PCs) são
ortogonais entre si e são usadas para uma representação mais eficiente do sistema em análise,
e, tal como se pretendia, com um número menor de variáveis do que na situação original. As
coordenadas das amostras no novo sistema de referência são designadas por scores, enquanto
o coeficiente da combinação linear que descreve cada PC, isto é, o impacto das variáveis
originais em cada PC, é denominado por loading.
Na

figura

2.39

encontra-se

uma

representação

do

PCA

como

redução

da

dimensionalidade dos dados [157].

Figura 2.39 – PCA como redução da dimensionalidade dos dados [157]

A variância de uma componente principal é, como referimos, uma medida da quantidade
de informação explicada por essa componente principal e a redução da dimensão dos dados é
conseguida porque só se irão considerar as componentes principais, as de maior variância.
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Normalmente, não se analisam as componentes de variância menor porque contribuem com
pouca informação.
Em regra, grande parte da variância é retida nas primeiras componentes principais e a
representação gráfica das componentes principais pode ser feita a duas ou três dimensões
conseguindo descrever grande parte da informação presente nos dados facilitando assim a sua
interpretação.
A aplicação do PCA envolve uma série de fases, de (1) a (5), apresentadas a seguir.
1. Escolha das variáveis a considerar, consoante o tipo e o objetivo do estudo (deve ser
indicado o número de objetos e variáveis a considerar.
2. Escolha da matriz a processar: a matriz de covariância – se as variáveis iniciais
tiverem a mesma unidade de medida e variâncias próximas – ou a matriz de correlação – se as
variáveis iniciais não tiverem a mesma unidade de medida ou tiverem a mesma unidade mas
variâncias muito distintas.
3. Execução de um programa com o software adequado para proceder ao tratamento
dos dados. O programa criará novos ficheiros que devem preservar os valores obtidos e que irão
permitir a representação das variáveis (loadings) e dos objectos (scores) no subespaço das
componentes principais
4. Escolha do número de componentes principais a analisar, através de um de três
critérios distintos ou por conjugação destes: Critério de Pearson, Critério de Kaiser e Scree Plot.
5. Análise e interpretação das componentes selecionadas, de acordo com as
representações gráficas e as contribuições para o espaço das variáveis e para o espaço dos
objetos.
A transformação e a obtenção das componentes principais recorrem a alguma operações
matemáticas de que iremos fazer apenas uma breve apresentação [161].
Ao considerarmos uma matriz de dados

, de n linhas (objetos) e m colunas

(variáveis) torna-se necessário proceder ao pré-processamento do conjunto de dados. Isso
implica que se avalie a existência de missing values (linhas com ausência de valores) e de
pseudo-variáveis (variáveis de valor constante) e que, caso estejam presentes, se prepare o
conjunto de dados de forma a que estas situações não ocorram. A matriz de dados tem de ser
uma matriz completa. É ainda necessário proceder à centragem ou normalização:
(2.37)
ou

(2.38)
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[

Seja

] um vetor aleatório com valor médio
σ
[ ⋮
σp

∑

e matriz de covariância ,

⋯ σ p
⋱
⋮ ]
⋯ σpp

(2.39)

(

(2.40)

Onde

)

Considerando uma matriz de dados de n linhas e m colunas (

) e de observações

do seguinte vetor aleatório:

𝓍
[ ⋮
𝓍

⋯ 𝓍
⋱
⋮ ]
⋯ 𝓍

(2.41)

O resultado do PCA é uma rotação do sistema ortogonal de eixos associados às variáveis

)), em que, após a sua aplicação, se obtém um novo sistema de dados

iniciais (matriz (

. As colunas da matriz

são as novas variáveis

, as componentes principais. Com este

passo pretende-se encontrar o novo conjunto de p variáveis (componentes principais,

…

)

não correlacionadas e que apresentem a máxima variância.
As componentes principais são combinações lineares das p variáveis da matriz

Yj
Onde

𝒶 jX

𝒶 jX

⋯

e

𝒶pj X p

:
(2.42)

são constantes.

Os coeficientes destas combinações lineares são determinados de modo a satisfazerem as
condições seguintes:
⋯

1.

2. Quaisquer duas componentes principais não são correlacionadas, desde que previamente
centradas:

(

)

3. Em qualquer componente principal a soma dos quadrados dos coeficientes que engloba é
igual a 1 (para

⋯

)
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Das condições anteriores retiramos que

é a componente principal com maior variância;

é a componente principal com a segunda maior variância, sujeita à condição de ser não
correlacionada com

;

é a componente principal com a terceira maior variância, sujeita à

condição de ser não correlacionada com

e com

Assim, na equação 2.9

(e assim sucessivamente).

são, respetivamente, os p vetores próprios
⋯

associados aos p maiores valores próprios de

( )

)e

A covariância entre cada duas componentes principais (

.

) é, como já referido, nula,

pois todas as componentes principais foram determinadas de forma a serem não
correlacionadas, duas a duas. Tem-se então que

, o que indica que

que equivale a ter

e

(

(com

)

o
) são vetores ortogonais.

Como existem muitas situações em que as variáveis em estudo não são todas medidas na
mesma unidade ou na mesma escala ou são de natureza distinta e é necessário estabelecer
uma certa uniformização divide-se cada valor pelo desvio padrão da variável centrada
correspondente. Este procedimento conduz à obtenção de variáveis com valor médio nulo e
variância unitária. As variáveis em estudo passam, assim, a ter todas a mesma variância e a
influência das variáveis de variância pequena tende a ser inflacionada enquanto a influência das
variáveis de variância elevada tende a ser reduzida. A matriz de covariância do conjunto destas
novas variáveis é igual à matriz de correlação do conjunto de variáveis iniciais, dado que:

(

)

(2.43)

A análise de componentes principais de um conjunto de dados deste tipo, é efetuada
utilizando a matriz de correlação,

. As componentes principais vão ser determinadas tendo em

conta os valores e vetores próprios da matriz
forma. No entanto, os vetores próprios de

. Matematicamente, tudo se processa da mesma
não são iguais aos de

, e as componentes

principais também não serão as mesmas.
A matriz , matriz de correlação, define-se como uma matriz simétrica de diagonal com
valor 1:

(2.44)

Onde,
(2.45)
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A redução de dimensionalidade consegue-se considerando as componentes principais
de maior variância. Ao ordenarmos as componentes principais por ordem decrescente da sua
variância podemos tomar como a componente principal de maior importância aquela que tiver
associada a maior variância, a mais representativa dos dados originais.
A variância de cada componente principal é dada por:
(2.46)
Assim, a soma das variâncias das componentes principais é dada por

∑

∑

(2.47)

Numa matriz simétrica (como é o caso de Σ) a soma dos seus valores próprios é igual ao
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traço da matriz

, pelo que:

∑

⇒∑

∑

∑

∑

(2.48)

E assim
(2.49)

O que é equivalente a afirmar que a soma das variâncias das variáveis originais é igual à
soma das variâncias das componentes principais (ao considerarmos todas as componentes
principais explicamos toda a variabilidade). Assim, a proporção da variância total que é explicada
pela j-ésima componente principal

e que indica a importância da mesma é dada por
(2.50)

∑

Existem vários critérios que podem ser usados para a escolha do número de componentes
principais: Critério de Pearson (ou regra dos 80%), Critério de Kaiser ( >1) e Scree plot.
O Critério de Pearson (ou regra dos 80%) pode ser utilizado quando são utilizadas as
matrizes de covariância ou de correlação. O número de componentes principais é escolhido até
recuperarmos mais de 80% da informação total ou da variabilidade total. Devem assim
considerar-se tantas componentes principais quantas as necessárias para que a percentagem de
variância por elas explicada seja superior a 80%. Tal consiste em reter as primeiras
componentes principais de modo a que
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Chama-se traço de uma matriz ao produto dos termos da diagonal principal.
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∑

8

∑

(2.51)

O critério de Kaiser é utilizado com a matriz de correlação (o critério anteriormente descrito
também é uma possibilidade), em que (p) é o número de variáveis e (r) o número de
componentes. Neste caso, devem ser consideradas apenas as componentes com valor próprio
superior à unidade (o valor unitário é a média do conjunto de valores próprios)

̅

∑

(2.52)

O critério de Scree plot permite utilizar um gráfico onde se representam os pontos de
abcissa j e ordenada igual ao j-ésimo valor próprio ou à percentagem de variância explicada pela
j-ésima componente principal, i.e. pontos de coordenadas (

) ou (

/∑

) onde se

distinguem as contribuições das diversas componentes principais. Com este critério devem
considerar-se as componentes principais que mais contribuem para explicar a variabilidade e
que se destacam das restantes de forma acentuada [157,160]. A figura 2.40 ilustra um exemplo
de representação dos valores próprios em função do número de componentes consideradas
(gráfico de desempenho Scree plot).

Figura 2.40 – Exemplo da representação dos valores próprios em função do número de componentes
consideradas (gráfico de desempenho Scree plot).

As coordenadas das amostras no novo sistema de referência são designadas por scores, e os
coeficientes da combinação linear que descreve cada PC, isto é, o impacto (ou relevância) das
variáveis originais em cada PC, é denominado por loading.
As componentes principais resultam de uma transformação (combinação linear) sobre as
variáveis em estudo. Obtemos uma nova matriz de dados, a matriz

com dimensão (

que o ij-ésimo elemento será igual ao score do i-ésimo para a j-ésima componente principal:
ij

𝒶 j xi

𝒶 j xi

⋯

E a matriz dos scores dos objetos é dada por:
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𝒶pj xip

(2.53)

em

[ ⋮

⋯
⋱
⋯

⋮ ]

(2.54)

As representações gráficas são fundamentais na interpretação dos resultados do PCA.
Na representação gráfica das loadings, cada ponto representa uma variável e o plano é
definido por dois (ou três) eixos correspondentes aos primeiros componentes principais, tal como
ilustrado na figura 2.41. A cada variável é associado um ponto, cujas coordenadas são as
correlações dessa variável com cada uma das componentes principais em causa.

0.4
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0.3
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0.2

PC1
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0.1
0.05

0
-1

-0.5

0

0.5

PC1
Figura 2.41 – Representação gráfica das loadings em que cada ponto representa uma variável e o plano é definido
por dois (ou três) eixos correspondentes aos primeiros componentes principais. A cada variável é associado um
ponto, cujas coordenadas são as correlações dessa variável com cada uma das componentes principais em causa.

Na representação gráfica dos scores (representação dos objetos no novo sistema de
eixos), cada ponto representa um objeto e tal como na representação gráfica das loadings, o
plano é definido por dois (ou três) eixos correspondentes aos componentes principais. A cada
objeto é associado um ponto, cujas coordenadas são os scores desse objeto para cada uma das
componentes principais. Em regra, escolhem-se as duas primeiras componentes porque são
estas as que mais contribuem para a explicação da variabilidade dos dados e por ser, assim,
possível uma representação gráfica em duas dimensões [162,163].Se forem selecionadas as
três primeiras componentes darão origem a uma representação gráfica a três dimensões. Na
figura 2.42 encontra-se um exemplo da representação referida, a duas dimensões.
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Figura 2.42 – Exemplo de representação de objetos no novo sistema de eixos PC1 vs PC2, a duas dimensões,
onde podemos observar três grupos, bem definidos.

No Capítulo 4 deste trabalho usámos a análise de componentes principais no tratamento
do conjunto de dados de que dispúnhamos, sobre vinhos da RDD.

2.3.2.2 Modelação implícita
Designa-se por PLS (do inglês, Partial Least Squares) (ou modelação implícita) a análise
multivariada de sistemas através do método de mínimos quadrados parciais. Este método
explora um sistema através da maximização da correlação entre os predictores (subespaço das
causas) (

) e o subespaço das respostas (

). Numa fase inicial são analisados

predictores e respostas em cada subespaço, com o objetivo de encontrar combinações lineares
de variáveis, designadas por fatores latentes, que se encontrem correlacionadas e permitam
descrever o máximo da variabilidade dos resultados de cada subgrupo de valores. As matrizes X
e Y são decompostas simultaneamente numa soma de variáveis latentes. O PLS é, assim,
utilizado para encontrar as relações fundamentais entre as duas matrizes X e Y e é uma
abordagem baseada na variável latente e procura a direção multidimensional no espaço da
matriz X que explica a direção de máxima variação multidimensional no espaço da matriz Y. A
aplicação deste método maximiza a correlação entre os predictores (subespaço de X) e a
resposta (subespaço de Y)
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.

A figura 2.43 ilustra um esquema correspondente à aplicação do método. Os fatores
latentes (seta a cor vermelha) são utilizados para prever as respostas na população (seta a cor
vermelha). Isto é obtido indiretamente através da extração de variáveis latentes (T e U)
131

O método de QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) é uma aplicação direta do PLS. A QSAR é, assim, a relação
matemática entre a atividade biológica de uma molécula ou de um sistema molecular e as suas geometria e características químicas. As
tentativas de QSAR consistem em encontrar relações entre as propriedades da atividade biológica e as propriedades da atividade
molecular, para que estas “regras” possam ser utilizadas para avaliar a atividade dos novos compostos. A QSAR é uma metodologia que
procura encontrar uma relação consistente entre a atividade biológica e as propriedades moleculares para que sejam encontradas as
regras e que essas regras possam ser utilizadas na avaliação da atividade de novos compostos. A partir da uma estrutura molecular que
possui determinada atividade biológica e de descritores moleculares adequados constroem-se modelos que são função de uma série de
variáveis. Os descritores podem ser topológicos (peso molecular), eletrónicos (energia LUMU, momento dipolar) ou geométricos (momento
de inércia, superfícies acessíveis – área e volume). Este método é utilizado em, por exemplo: previsões farmacocinéticas (solubilidade
aquosa, permeabilidade da membrana e metabolismo de drogas), previsões farmacodinâmicas (ativação do recetor, afinidade vinculativa,
distinguir agonistas de antagonistas) e previsões endpoint (potência, toxicidade e mutagenicidade).
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selecionadas a partir dos fatores e das repostas, respetivamente. Os fatores T extraídos
(também designados por X-scores), são usados para prever as respostas U (também
designados por Y-scores), que, por sua vez, serão usadas para prever a resposta (seta a cor
azul).

Figura 2.43 – Esquema correspondente ao método dos mínimos quadrados parciais (PLS) (modelação implícita)
São usados os fatores latentes (seta a cor vermelha) para prever as respostas na população (seta a cor vermelha).
Isto é obtido indiretamente através da extração de variáveis latentes (T e U) selecionadas a partir dos fatores e das
repostas, respetivamente. Os fatores T extraídos (também designados por X-scores), são usados para prever as
respostas U (também designados por Y-scores), que, por sua vez, serão usadas para prever a resposta (seta a cor
azul) [158].

A representação dos subespaços e das matrizes que lhe estão associadas estão
ilustradas na figura 2.44: predictores, variáveis independentes e subespaço predictor (
as respostas, variáveis dependentes e subespaço resposta (

X (nxm)

Y (nxl)

=

T (nxf) . P T(fxm)

=

U (nxf) . Q T(fxl)

)e

).

+

+

E (nxm)

F (nxl)

Figura 2.44 – Representação dos subespaços: predictores, variáveis independentes e subespaço predictor
(
) e as respostas, variáveis dependentes, e subespaço resposta (
).

O modelo seguido é
∗

(2.55)

𝑃

As relações internas do subespaço predictor e do subespaço resposta correspondem a:
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𝑇

(2.56)

𝑇

(2.57)

Na figura 2.45 encontra-se a representação gráfica matricial correspondente.

X (nxm)

=

T (nxf) . P T(fxm)

=

Y (nxl)

U (nxf) . Q T(fxl)

E (nxm)

+

F (nxl)

+

Figura 2.45 – Representação gráfica matricial das relações internas

As relações externas do espaço físico e do espaço latente correspondem a:
∗

(2.58)

𝑃

∗

𝑇

(2.59)

Na figura 2.46 encontra-se a representação gráfica matricial correspondente.

X (nxm)

Y (nxl)

=

=

T (nxf) . P T(fxm)

U (nxf) . Q T(fxl)

E (nxm)

+

+

F (nxl)

Figura 2.46 – Representação gráfica matricial das relações externas

A utilização do modelo PLS presume que os modelos são lineares em relação aos
fatores latentes – apenas é assumido o primeiro grau. Assim, o termo constante (

) previsto

para um modelo do tipo polinomial, equação 2.24, deve ser suprimido. Esta simplificação do
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modelo é conseguida através da centragem de todas as variáveis. Deve também avaliar-se se as
escalas em que se apresentam as variáveis diferem entre si. Se assim for, existe uma influência
sobre os parâmetros estimados do modelo que mascara o efeito das restantes variáveis. Para
ultrapassar esta situação é habitual efetuar uma normalização prévia das variáveis.

̅

(2.60)

A normalização, escalamento prévio, torna possível verificar o efeito de todas as variáveis,
independentemente da sua variabilidade relativa. Nesta operação e para evitar singularidades no
auto-escalamento das variáveis é necessário garantir que cada variável não é constante
O algoritmo tem como matrizes de entrada
construídas as matrizes de covariância de

com

e
e de

132.

e, após a normalização, são

com :

(2.61)

(2.62)

O modelo, obtido por via implícita, vai sendo construído iterativamente. O algoritmo
procura maximizar a correlação entre fatores latentes dos subespaços predictor e resposta no
sentido de procurar justificar o máximo da variabilidade da resposta obtida e, depois de ter sido
encontrada a relação linear, esse efeito é subtraído aos respetivos subespaços. Após a remoção
da resposta característica, cada subespaço deve conter ruído aleatório, isto é, valores
independentes de qualquer interação.
Chama-se traço de uma matriz ao produto dos termos da diagonal principal. É necessário
que o valor obtido em ambas as matrizes de covariância,

e

, seja igual. Este valor

corresponde à variância global do sistema.
O algoritmo utilizado nas relações internas para decomposição em valores próprios
/vetores próprios é o seguinte:
𝑇
𝑇

132

Uma variável não constante possui variância não nula.
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(2.63)

E para estimar os Scores é o seguinte:

(2.64)

.
O algoritmo utilizado na relação externa é o seguinte:
𝑇

⇔

(2.65)

E na remoção do fator latente é o seguinte para a causa:
+

𝑇

(2.66)

E para o efeito:
+

𝑇

(2.67)

Este algoritmo visa essencialmente simplificar o problema multidimensional inicial. Assim,
importa estabelecer critérios para recuperar uma fração significativa da variabilidade inicial do
subespaço resposta.
É portanto necessário estabelecer critérios de aceitação e de rejeição de fatores latentes
no sentido de estabelecer qual o número mínimo de fatores latentes que devem ser
considerados para descrever o sistema em causa.
Um dos critérios mais utilizados consiste em tentar reproduzir cerca de 80% da resposta
original. Outro critério que também é utilizado consiste em representar o valor paramétrico obtido
na modelação ou a variância incremental descrita por esse facto através de um gráfico de
desempenho (Scree plot). Os fatores latentes significativos são reconhecidos por estarem
claramente acima da contribuição basal, relacionada com a contribuição aleatória. Esta
alternativa é, regra geral, bastante robusta para evidenciar os fatores latentes mais relevantes.
Estes fatores latentes podem agora ser utilizados para evidenciar informação sobre a interação
entre variáveis do sistema em causa, através das respetivas loadings, as mais significativas.
Para identificarmos as contribuições mais relevantes estabelecidas por um determinado fator
latente, que cruza os subespaços causa-efeito, é necessário efetuar uma inspeção minuciosa às
respetivas loadings. É, assim, necessário organizar as loadings de cada subespaço por ordem
decrescente de importância e garantir a recuperação de uma fracção significativa do módulo do
vector latente [164-167].
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No Capítulo 4 deste trabalho encontram-se os resultados obtidos através da aplicação do
método dos mínimos quadrados parciais no tratamento do conjunto de dados de que
dispúnhamos, sobre vinhos da RDD.

2.3.2.3 Modelação explícita
A modelação multivariada polinomial (MOLS

133

) permite, além de avaliar dependências,

selecionar o melhor modelo de previsão e indicar quais os parâmetros (variáveis) relevantes para
a explicação do sistema.
𝑞
𝑘

(

𝑘)

∑∑

𝑘

(2.68)

𝑘

É uma estimativa paramétrica que decorre da resolução de um sistema de equações (por
via matricial) através do produto pela matriz transposta de X:
𝑞

𝑇

(2.69)

𝑞

𝑇

𝑞

𝑞

(2.70)

da matriz de projeto (design matrix),
𝑇

(2.71)

da matriz de covariância,
𝑇

[

]

(2.72)

e da estimativa paramétrica:
𝑞

𝑇

𝑞

(2.73)

Os objetivos da modelação MOLS (modelação explícita) envolvem a calibração (estimativa
paramétrica),
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Do inglês, Multiple Ordinary Least Squares.
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𝑇

𝑞

(2.74)

𝑞

a previsão (estimativa da variável dependente),
∗

(2.75)

𝑞

𝑞

a quantificação (estimativa da variável independente) e

∗

𝑇
𝑞

𝑞

[

a otimização do modelo (com parcimónia

]

(2.76)

134

),

𝑘

𝑘

A relevância dos parâmetros (

𝑇
𝑞

𝑞

|

,

,

𝑘|

, ... ,

(2.77)

) é avaliada através do cálculo do

(Relative Standard Error). Quanto maior for este valor menor será a relevância do parâmetro
associado. O processo inicia-se por eliminação do parâmetro com maior valor de
procedendo novamente ao ajuste (elimina-se a variável correspondente na matriz de dados
original e aplica-se novamente). Este procedimento de ajuste é repetido até que exista um
conjunto de parâmetros com incertezas (

) pouco significativas (abaixo de 30%). Nesse

momento podemos então avaliar a concordância deste resultado com os resultados do PLS, isto
é, se as variáveis (associadas aos parâmetros em MOLS) correspondem às variáveis de que
depende a resposta no PLS [80,83].
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O teste de parcimónia tem como objetivo verificar se existem parâmetros no modelo que possam ser desprezados.
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Capítulo 3
Experimental
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3 EXPERIMENTAL
Neste capítulo são referidos os parâmetros analíticos e os métodos analíticos associados
de que foi feita uma breve abordagem do princípio analítico no Capítulo 2. São descritos, a título
exemplificativo, os materiais, os reagentes e as condições operatórias associados a três dos
métodos analíticos utilizados na produção dos resultados utilizados neste trabalho. São ainda
referidos o tratamento de resultados (a descrição da base de dados) e alguns conceitos e
notações que utilizámos neste trabalho.

3.1 Materiais e reagentes
Nesta secção iremos descrever sumariamente, como referimos, os materiais, os reagentes
e as condições operatórias de três dos métodos de análise de vinhos utilizados na produção dos
resultados utilizados neste trabalho, a título exemplificativo: volumetria aplicada à determinação
da acidez total, espectrofotometria de absorção atómica com chama aplicada à determinação de
potássio e eletroforese capilar aplicada à determinação de ácido tartárico, ácido málico, ácido
cítrico, ácido succínico, ácido acético, ácido láctico, ácido glucónico e ião sulfato.

3.1.1 Volumetria
A acidez total de um vinho consiste no conjunto dos ácidos tituláveis quando se leva a
amostra a pH 7, por adição de uma solução alcalina titulada. A componente ácida é titulada com
hidróxido de sódio, na presença de azul de bromotimol como indicador e a determinação visual
do ponto de viragem é efetuada por comparação com padrão de cor, como ilustrado na figura
3.1.

a)

b)

c)

d)

Figura 3.1– Determinação da acidez total de um vinho por titulação com NaOH, na presença de azul de
bromotimol como indicador, e a determinação visual do ponto de viragem é efetuada por comparação com padrão
de cor [de a) a d): fases da determinação].
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O método é aplicável a vinhos e, a título indicativo, numa gama de concentração entre
3.00 e 6.50 g/l
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.

Como reagentes temos uma solução tampão a pH 7.0 comercial ou preparada a partir de
dihidrogenofosfato de potássio (KH2PO4), solução 0,1 M de hidróxido de sódio (NaOH) e solução
de azul de bromotimol (C27H28Br2O5S) a 4 g/l.
Para a execução do método é necessário material de laboratório de uso corrente,
nomeadamente, cápsulas de porcelana branca de 11 cm de diâmetro e 2.5 cm de altura de
bordo, pipetas volumétricas de classe AS, de 10 ml, distribuidores automáticos de 1 ml e de 5 ml
e uma bureta de vidro de classe AS, de 10 ml.
É efetuado um ensaio prévio para estabelecimento do padrão de cor do seguinte modo:
para a cápsula de porcelana são medidos 25 ml de água destilada [Tipo II (norma ISO 3696)], 1
ml da solução de azul de bromotimol e 10 ml de amostra. É efetuada a titulação com a solução
de hidróxido de sódio 0.1 M até obtenção de uma coloração azul esverdeada e, nesse momento,
devem ser adicionados os 5 ml de solução tampão pH7.0.
Para o ensaio sobre a amostra devem ser medidos 30 ml de água destilada para uma
cápsula de porcelana, 1 ml de solução de azul de bromotimol e 10 ml de amostra. A titulação
com a solução de hidróxido de sódio 0.1 M deve prosseguir até ser obtida uma coloração
idêntica à obtida no ensaio prévio.
A acidez total é expressa, em regra, em miliequivalentes por litro (meq/l) ou em gramas de
ácido tartárico por litro (g ácido tartárico /l).

3.1.2 Espectrofotometria de absorção atómica com chama
A determinação do potássio em vinho por espectrometria de absorção atómica com
atomização em chama é efetuada após diluição da amostra e da adição de cloreto de césio
(tampão espectral)
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O método de análise é aplicável a vinhos para uma gama de trabalho que se situa entre o
limite de quantificação e a concentração da solução padrão mais concentrada.
Para a execução do método é necessário material de laboratório de uso corrente,
nomeadamente, balões volumétricos de classe A e pipetas volumétricas de classe AS

135
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Manual de Métodos de Análise do Laboratório do IVDP, MIVDP20, edição n.º 4, janeiro de 2009.
Manual de Métodos de Análise do Laboratório do IVDP, MIVDP39, edição n.º 6, maio de 2012.
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A lavagem e descontaminação do material devem ser feitas por imersão em ácido nítrico, a 25 %, cerca de 12 horas, seguido de
passagem por água Tipo I (norma ISO 3696).
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O espectrofotómetro de absorção atómica deve estar equipado com um queimador para
chama (ar/acetileno), corretor de fundo (lâmpada de deutério), uma lâmpada de cátodo oco de
potássio e possuir um sistema de exaustão de gases queimados
As linhas de gases devem incluir uma linha de acetileno e uma linha de ar reconstituído,
munidas de dispositivos de controlo de pressão e manómetro.
Os reagentes utilizados devem ser de qualidade analítica e incluir uma solução padrão de
potássio a 1000 mg/l, ácido nítrico suprapuro (d=1,40) e cloreto de césio.
As soluções a utilizar são: solução de ácido nítrico a 0,2 % (V/V), solução de cloreto de
césio a 50 g/l, soluções de calibração de 10, 30, 60 e 100 mg/l de potássio (preparadas a partir
da solução padrão de potássio e adicionadas de solução de cloreto de césio), solução de
verificação de 60 mg/l de potássio e branco (solução sem adição de padrão secundário).
As condições instrumentais são, a título indicativo: comprimento de onda: 404,4 nm;
largura da fenda do monocromador: 0,5 nm; intensidade de corrente da lâmpada: 8 mA; chama:
ar/acetileno e fluxo de acetileno: 1,0 l/min.
As soluções de calibração e o "branco" são atomizadas na chama e é construída a curva
de calibração (absorvância versus concentração) através de regressão linear pelo método dos
mínimos quadrados. Esta curva de calibração é verificada com a solução de verificação de
potássio.
As amostras com gás deverão ser desgaseificadas e a solução de leitura é preparada com
1 ml de amostra e 0,5 ml de solução de cloreto de césio a 50 g/l, em balão volumétrico de 20 ml.
Em regra, os resultados apresentam-se em g/l.

3.1.3 Eletroforese capilar
Os ácido tartárico, ácido málico, ácido cítrico, ácido sucínico, ácido acético, ácido láctico,
ácido glucónico e o ião sulfato em vinhos, após diluição e adição de padrão interno, são
separados por eletroforese capilar e doseados por espectrofotometria de absorção molecular de
UV com deteção a 214 nm de comprimento de onda
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Na tabela 3.1 encontra-se, a título indicativo, a gama de trabalho do método de análise
para os diferentes compostos.

138

Manual de Métodos de Análise do Laboratório do IVDP, MIVDP64, edição n.º 3, outubro de 2008.
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Tabela 3.1 Gama de trabalho do método de análise para os diferentes compostos.
Composto

Gama de trabalho (g/l)

Ácido tartárico

0.3 a 4.0

Ácido málico

0.3 a 4.0

Ácido cítrico

0.3 a 4.0

Ácido succínico

0.2 a 1.25

Ácido acético

0.1 a 1.25

Ácido láctico

0.4 a 3.0

Ácido glucónico

0.3 a 2.0

Ião sulfato

0.2 a 1.5

Para a execução do método é necessário material de laboratório de uso corrente,
nomeadamente, balões volumétricos da classe A, pipetas volumétricas de classe AS,
micropipetas (entre 20l e 1000l), dispositivo de filtração em membrana de nylon de 0,45µm de
porosidade e frascos de 2 ml com tampa para amostrador automático.
O equipamento de eletroforese capilar deve estar equipado com um sistema de
amostrador automático, detetor de absorção molecular UV e um sistema de desgaseificação de
amostras (e.g. linha de hélio munida de dispositivo de controlo de pressão).
As soluções necessárias são: solução de clorato de sódio 2,0 g/l (padrão interno),
soluções individuais para calibração de acordo com a tabela 3.2.
Tabela 3.2 Soluções de calibração individuais

Ácido tartárico

Concentração inicial
(g/l)
6

Concentração final
(g/l)
0.6

Ácido málico

6

0.6

Ácido cítrico

1

0.3

Ácido succínico

1

0.3

Ácido acético

6

0.3

Ácido láctico

5

0.5

Ácido glucónico

5

0.5

Ião sulfato

4

0.4

Solução de calibração

As concentrações das soluções para efetuar as oito curvas de calibração, já com a adição
do padrão interno, são as que constam na tabela 3.3, a título indicativo.
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Tabela 3.3 Soluções para efetuar as curvas de calibração, já com a adição do padrão interno.
Solução de calibração
Ácido tartárico

Concentrações (g/l)
entre 0.02 e 0.14

Ácido málico

entre 0.02 e 0.14

Ácido cítrico

entre 0.02 e 0.10

Ácido succínico

entre 0.02 e 0.12

Ácido acético

entre 0.01 e 0.08

Ácido láctico

entre 0.01 e 0.08

Ácido glucónico

entre 0.01 e 0.04

Ião sulfato

entre 0.015 e 0.04

As soluções de verificação são preparadas de forma em tudo idêntica à referida para as
soluções de calibração.
O modo de separação é CZE (Capilar Zone Electrophoresis), a solução tampão para
ácidos orgânicos (pH 5.6) e o capilar, de sílica fundida, deve ter um comprimento total de 57 cm
e um comprimento efetivo de 50 cm e um diâmetro interno de 50 µm. A injeção hidrodinâmica
(por pressão) é a 0,5PSI (3447,38 Pa) durante 10s, com voltagem de18kV (polaridade inversa), a
uma temperatura de 25ºC e o comprimento de onda de deteção a 214 nm.
As retas de calibração são calculadas por regressão linear pelo método dos mínimos
quadrados e verificadas, cada uma, em três pontos: extremos e centróide da curva.
A concentração nas amostras é calculada por interpolação nas curvas de calibração e o
resultado é expresso em g/l para o ácido tartárico e ácido málico e em mg/l, para os restantes.
Na figura 3.2 encontra-se um eletroferograma correspondente a uma amostra de vinho.

Figura 3.2 - Eletroferograma de uma amostra de vinho (MIVDP64, edição n.º 3, outubro de 2008).
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3.2 Métodos analíticos
A tabela 3.4 contém uma lista dos métodos de análise implementados no Laboratório do
IVDP, mas que só refere os métodos de análise utilizados na produção dos resultados tratados
neste trabalho. Nesta tabela são mencionadas: a designação habitual do parâmetro analítico, a
técnica analítica associada, a designação interna do método de análise (MIVDP) [168], a
designação do método de análise e a classificação do tipo de método (I, II, III ou IV) atribuídas
no Compêndio dos Métodos Internacionais de Análise dos Vinhos e Mostos, tal como já descrito
no Capítulo 2 [81].
Tabela 3.4 Métodos de análise aplicáveis aos vinhos, implementados no Laboratório do IVDP e integrados no respetivo
Manual dos Métodos de Análise139.
Documento de
referência da OIV
OIV-MA-AS31201A

Tipo de método
(OIV)

Designação do(s) parâmetro(s) analítico(s)

Técnica analítica

Método IVDP

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido140

Densimetria Eletrónica de
Ressonador de Flexão

MIVDP61

Densimetria Eletrónica de
Ressonador de Flexão

MIVDP62

OIV-MA-AS31201A

I

Volumetria

MIVDP17

OIV-MA-AS313-02

I

Acidez Total

Volumetria

MIVDP20

OIV-MA-AS313-01

I

pH

Potenciometria

MIVDP16

OIV-MA-AS313-15

I

Gravimetria

MIVDP90

OIV-MA-AS2-04

I

Alcalinidade da Cinza

Volumetria

MIVDP91

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido,
Massa Volúmica, Acidez Volátil, Acidez Total
e pH

Espectroscopia de Infravermelho com
MIVDP65
Transformada de Fourier - FTIR

141

Massa Volúmica

142

Acidez Volátil

143

144

Cinza

145

I

OIV-MA-AS2-05

IV

Resolução
OIV/OENO
390/2010

-

139

A descrição do princípio do método associado a alguns dos parâmetros analíticos é a que consta na Comunicação da Comissão
Europeia - Lista e descrição dos métodos de análise referidos no artigo 120.º -G, primeiro parágrafo, do Regulamento (CE) N.º 1234/2007
do Conselho - (2010/C 43/01), em fevereiro de 2010, e que, nalguns casos, remete para o Regulamento (CEE) N.º 2676/90 da Comissão,
de 17 de setembro de 1990, que determinava quais os métodos de análise comunitários aplicáveis ao setor do vinho. O Regulamento (CE)
N.o 1234/2007, de 22 de outubro de 2007, estabeleceu uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para
certos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única»).
140

O título alcoométrico volúmico é igual ao número de litros de etanol contidos em 100 litros de vinho, sendo ambos os volumes medidos
à temperatura de 20 °C. O seu símbolo é «% vol.». Os homólogos do etanol, bem como etanol e os homólogos do etanol, compreendidos
nos ésteres etílicos, estão incluídos no título alcoométrico, dado que se encontram no destilado.
141
A massa volúmica é o quociente entre a massa de um determinado volume de vinho a 20 °C e esse volume. Exprime-se em gramas
por mililitro e o seu símbolo é 20 °C..
142
A acidez volátil é constituída pelos ácidos que pertencem à série acética e que se encontram no vinho quer no estado livre quer sob a
forma de sais. Procede-se à titulação dos ácidos voláteis, separados do vinho, por arrastamento com vapor de água e retificação dos
vapores. O vinho é previamente desembaraçado do dióxido de carbono. A acidez do dióxido de enxofre livre e do dióxido de enxofre
combinado destilado nestas condições deve ser descontada da acidez do destilado. A acidez do ácido sórbico eventualmente adicionado
ao vinho deve igualmente ser descontada. O ácido salicílico utilizado em alguns países para estabilizar os vinhos previamente à análise,
encontra-se em parte no destilado. É necessário doseá-lo e descontá-lo na acidez.
143
A acidez total do vinho é a soma dos ácidos tituláveis quando se leva o pH do vinho a 7 por adição de uma solução alcalina titulada. O
dióxido de carbono não está incluído na acidez total.
144 Chama-se cinzas ao conjunto dos produtos da incineração do resíduo da evaporação do vinho, conduzida de modo a obter a
totalidade dos catiões (excluindo o amónio) sob a forma de carbonatos e outros sais minerais anidros. É conduzida a incineração do
extrato do vinho entre 500 °C e 550 °C até à combustão completa do carbono.
145

Chama-se alcalinidade das cinzas à soma dos catiões, com exceção do amónio, combinados com os ácidos orgânicos do vinho.
Procede-se à titulação, em presença de alaranjado de metilo, das cinzas solubilizadas a quente por um excesso conhecido de ácido
titulado.
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Tabela 3.4 Métodos de análise aplicáveis aos vinhos, implementados no Laboratório do IVDP e integrados no respetivo
Manual dos Métodos de Análise (continuação)
Designação do(s) parâmetro(s) analítico(s)

Técnica analítica

Método IVDP

Etanal, Acetato de etilo, Metanol, 2-Butanol,
1-Propanol, Isobutanol, Álcool Alílico, 1Butanol e Álcoois Amílicos

Cromatografia em Fase Gasosa (CG)
MIVDP55
com detetor FID

Documento de
referência da OIV
RMAVM146

Tipo de método
(OIV)
IV

Ácido Tartárico, Ácido Málico, Ácido Cítrico,
Ácido Succínico, Ácido Acético, Ácido
Láctico, Ácido Glucónico e Ião Sulfato

Cromatografia em Fase Líquida
(HPLC) com detetor de Índice de
Refração (RI)
Eletroforese Capilar com detetor de
Espectrofotometria de Absorção
Molecular UV/VIS

Ácido Fosfórico

Volumetria

MIVDP23

-

-

Cloretos

Potenciometria

MIVDP32

-

-

MIVDP77

-

-

Glicerol, Frutose, Glucose e Sacarose

Análise em Fluxo Contínuo (Análise
em Fluxo Segmentado) com detetor
Espectrofotometria de Absorção
Molecular UV/VIS
Espectrofotometria de Absorção
Atómica Eletrotérmica em Forno de
Grafite
Espectrofotometria de Absorção
Atómica Eletrotérmica em Forno de
Grafite
Espectrofotometria de Absorção
Atómica com Chama

Açúcares Redutores147

Cádmio (Cd)
Chumbo (Pb)
Cálcio (Ca)

MIVDP57

OIV-MA-AS311-03

MIVDP64

OIV-MA-AS313-19

II

II e III

MIVDP54

OIV-MA-AS322-10

IV

MIVDP02

OIV-MA-AS322-12

II

MIVDP04

OIV-MA-AS322-04

II

Cobre (Cu)

Espectrofotometria de Absorção
Atómica com Chama

MIVDP05

OIV-MA-AS322-06

IV

Ferro (Fe)

Espectrofotometria de Absorção
Atómica com Chama

MIVDP06

OIV-MA-AS322-05A

IV

Manganês (Mn)

Espectrofotometria de Absorção
Atómica com Chama

MIVDP07

-

-

Sódio (Na)

Espectrofotometria de Absorção
Atómica com Chama

MIVDP38

OIV-MA-AS322-03A

II

Potássio (K)

Espectrofotometria de Absorção
Atómica com Chama

MIVDP39

OIV-MA-AS322-02A

II

Zinco (Zn)

Espectrofotometria de Absorção
Atómica com Chama

MIVDP40

OIV-MA-AS322-08

IV

Magnésio (Mg)

Espectrofotometria de Absorção
Atómica com Chama

MIVDP41

OIV-MA-AS322-07

II

Índice de Folin-Ciocalteu

Espectrofotometria de Absorção
Molecular UV/VIS

MIVDP33

OIV-MA-AS2-10

IV

Coordenada Cromática a, Coordenada
149
Cromática b e Coordenada Cromática L

Espectrofotometria de Absorção
Molecular UV/VIS

MIVDP42

OIV-MA-AS2-11

I

148

146

Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins et des moût.

147

A amostra é diluída, em fluxo, com solução de cloreto de sódio seguindo-se a diálise com solução de carbonato de sódio, de igual
fluxo. Após adição de neocupruína cúprica, o fluxo é levado à temperatura de 97ºC e ocorre a redução do Cu 2+ a Cu+ pelos açúcares
presentes formando-se um complexo de coloração amarelo forte. A absorvância deste composto é medida a 460 nm e é proporcional à
concentração de açúcares redutores.
148

O conjunto dos compostos fenólicos do vinho é oxidado pelo reagente de Folin-Ciocalteu. Este último é constituído por uma mistura de
ácido fosfotúngstico (H3PW12O40) e de ácido fosfomolíbdico (H3PMo12O40) que é reduzido, aquando da oxidação dos fenóis, numa mistura
de óxidos azuis de tungsténio (W8O23) e de molibdénio (Mo8O23). A cor azul produzida possui uma absorção máxima na proximidade dos
750 nm. É proporcional à taxa de compostos fenólicos. A medição é efetuada entre 300 e 700 nm.
149

Chamam-se características cromáticas de um vinho à sua luminosidade e cromaticidade. A luminosidade corresponde à transmitância.
Varia na razão inversa da intensidade corante do vinho. A cromaticidade corresponde ao comprimento de onda dominante (que caracteriza
o tom) e à pureza. Convencionalmente, e por razões de comodidade, as características cromáticas dos vinhos tintos e rosados são
expressas pela intensidade corante e pelo tom. Método espectrofotométrico que permite o cálculo dos valores tristimulares e dos
coeficientes tricromáticos necessários à especificação da cor nos termos da Comissão Internacional de Iluminação (CIE). O método usual
(aplicável aos vinhos tintos e rosados) é um método espectrofotométrico segundo o qual as características cromáticas são expressas
convencionalmente do seguinte modo: a intensidade é dada pela soma das absorvências, sob 1 cm de trajeto ótico, para as radiações de
comprimento de onda iguais a 420, 520 e 620 nm. O tom é expresso pela relação da absorvência a 420 nm e a 520 nm.
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3.3 Tratamento de resultados
O tratamento dos resultados foi efetuado por aplicação de métodos estatísticos e de
análise multivariada descritos no Capítulo 2 aos dados obtidos laboratorialmente segundo os
métodos analíticos referidos na secção 3.2 deste Capítulo. Os aspetos mais relevantes
referentes à implementação dos métodos de análise multivariada, à caracterização do conjunto
de dados em análise e respetiva discussão, bem como as ilações associadas, encontram-se nos
Capítulos 4 e 5.
A aplicação dos métodos de análise multivariada utilizados exige a definição prévia de
alguns conceitos e notações. Os métodos requerem a descrição dos objetos, isto é, pontos no
espaço Euclidiano. Nesta análise, as amostras de vinhos correspondem aos objetos. Cada
amostra de vinho é descrita por um vetor com 46 componentes, 44 componentes associadas a
parâmetros físico-químicos e 2 componentes associadas a classes. O estudo inclui a
caracterização dos vinhos, recorrendo a parâmetros físico-químicos, num conjunto de dados
organizado em três classes. O conjunto de dados inicial contém informação sobre 7595
amostras, que podem ser caracterizadas por 44 observações analíticas (quando completas)
incluindo, por exemplo, Título Alcoométrico Volúmico, Massa Volúmica, Acidez Volátil, Acidez
Total ou pH.
A matriz de dados,

, é composta por N objetos (linhas) e M variáveis (colunas), em

que os N objetos correspondem às amostras de vinho analisadas laboratorialmente e as M
variáveis aos parâmetros analíticos correspondentes, com exceção de duas das variáveis
consideradas, que correspondem a variáveis de classificação.
A análise multivariada aplica-se na análise de sistemas multivariados (elevado número de
variáveis) no sentido de estudar a relevância das variáveis utilizadas e auxiliar na interpretação
do sistema em estudo.
O conjunto de variáveis que definem um determinado sistema multivariado pode ser
classificado em variáveis relevantes, redundantes e mudas: as primeiras constituem o
subconjunto que preserva a informação pertinente do sistema permitindo a discriminação dos
objetos, as segundas, pouca ou nenhuma informação acrescentam no sentido de descrição do
sistema e distinção dos objetos
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e, por último, as variáveis mudas, também designadas por

pseudo-variáveis, são de facto falsas variáveis, já que não apresentam variabilidade
significativa
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.

Em regra, estas variáveis estão correlacionadas com as variáveis relevantes e que, neste trabalho, não foram consideradas.
Nalguns casos podem apresentar valor constante e que, neste trabalho, não foram consideradas.
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Como a matriz de dados não pode conter valores omissos, as variáveis falsas devem ser
evitadas já que como têm valor constante, não contribuem para discriminar objetos e apresentam
dispersão nula.
Cada variável, representada pela coluna

(

{

}), possui como estimativas

paramétricas a média ( ̅ ) e o respetivo desvio padrão ( ). Como nos métodos utilizados, se
procura maximizar a variância
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das variáveis originais sobre as componentes principais os

dados têm que ser centrados. A centragem corresponde a subtrair a cada valor (

) a respectiva

média de coluna ( ̅

̅

(3.1)

E a normalização (adequada quando as variáveis possuem ordens de grandeza distintas,
como é o caso) corresponde à divisão da variável centrada pela sua dispersão:

̅

(3.2)

De salientar que a variável normalizada é adimensional e que pode ser tomada como
genérica.
Neste estudo, procedemos à aplicação direta da análise de componentes principais (PCA)
e do método dos mínimos quadrados parciais (PLS) para visualização geral dos dados, seleção
das variáveis mais relevantes e estabelecimento da relação entre variáveis. Os resultados e a
discussão daí decorrentes, bem como as ilações associadas, encontram-se nos Capítulos 4 e 5.
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A variância corresponde a uma estimativa paramétrica do momento de segunda ordem de uma distribuição. Este estimador
paramétrico depende por sua vez da posição (estimativa central) da distribuição de modo que, para que esta estimativa seja independente
da posição, os valores originais têm que ser centrados - subtraídos do seu valor central [55].
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Capítulo 4
Resultados e discussão
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo são discutidos os resultados dos métodos utilizados no tratamento da base
de dados constituída por vinhos da Denominação de Origem Douro e da Indicação Geográfica
Duriense. São descritos também, em mais detalhe, os aspetos mais relevantes da organização
dos dados, os testes estatísticos e os métodos de análise multivariada utilizados no tratamento e
interpretação dos resultados obtidos.
Numa primeira parte, foi realizada a comparação de métodos analíticos através de: a)
histogramação, para delinear a forma da distribuição de valores sobre cada variável; b)
representação bidimensional das variáveis num gráfico isoescalado com o traçado da diagonal
principal; c) teste t-emparelhado, para verificar desvios sistemáticos e d) regressão linear com
polinómio de primeiro grau (P01), para avaliar as contribuições sistemáticas constante (b0) e
proporcional (b1).
Numa segunda parte, foi feita a caracterização das amostras de vinho tendo em conta o
conjunto de parâmetros analíticos físico-químicos considerados existente no conjunto de dados.
Este conjunto de dados foi obtido no âmbito da certificação e caracterização de vinhos da Região
Demarcada do Douro, em particular de vinhos da Denominação de Origem Douro e da Indicação
Geográfica Duriense, referentes ao período entre janeiro de 2007 e março de 2012.
Para tratamento da informação foram considerados os parâmetros analíticos ditos puros
ou seja aqueles parâmetros que resultam de uma análise direta. Tendo como referência os
parâmetros analíticos que caracterizam a análise legalmente estipulada [169], foram
selecionados também outros parâmetros analíticos determinados pelo Laboratório entre 2007 e
2012 e que o são na perspetiva de conhecer e caracterizar os vinhos da RDD e que se
encontram referidos na tabela 3.1.
Em seguida serão apresentados os resultados mais relevantes correspondentes a cada
caso.
Recorremos à folha de cálculo Excel (Microsoft Office Excel 2010) e ao programa GNU
Octave
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para o tratamento de dados.
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Os algoritmos utilizados neste trabalho foram implementados e otimizados usando a linguagem GNU Octave (version 3.2.4). As
representações gráficas correspondentes foram obtidas utilizando o Gnuplot (version 4.4) [185].
O GNU Octave é uma linguagem de programação, desenvolvida para programação matemática por John W. Eaton, em 1988. É um
software livre que utiliza linguagem de programação de alto nível, programada inicialmente para cálculo numérico. Possui uma interface
com linhas de comando para a solução de problemas numéricos, lineares e não-lineares. Fornece uma linha de comando adequada para a
resolução de problemas numéricos lineares e não-lineares, e executa outras tarefas numéricas usando uma linguagem que é compatível
com o MATLAB. Possui ferramentas extensivas para a resolução de problemas lineares numéricos comuns de álgebra, cálculo
aproximado de raízes de equações não-lineares, funções ordinárias, polinómios, cálculo de integrais e integração numérica de equações
diferenciais ordinárias e diferenciais-algébricas. Pode ser facilmente expandido e adaptado através de funções definidas pelo utilizador,
escritas na própria linguagem presente ou usando módulos dinamicamente carregados escritos noutras linguagens (C++, C, Fortran).
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4.1 Comparação de métodos
Numa primeira análise da base de dados, verificámos que algumas das variáveis
apresentavam resultados provenientes de métodos analíticos diferentes. Esta opção de
comparar os métodos de análise foi tomada para evidenciar a comparabilidade estatística entre
os mesmos.
De salientar que, todas as metodologias em que existiu esta opção são ensaios
acreditados pela norma NP EN ISO/IEC 17025 no âmbito do anexo técnico de acreditação
L0115, anexo Técnico da Acreditação do Laboratório do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto
(Anexo A.2) e que, quando o mesmo parâmetro analítico pode ser resultante da utilização de um
dos métodos de análise disponível para esse fim, o resultado obtido é considerado como
equivalente. Esta decisão resulta sempre do cumprimento dos critérios de aceitação
estabelecidos para cada metodologia de análise, quer no controlo da qualidade interno, quer no
controlo da qualidade externo.
Na análise proposta, os métodos que foram comparados receberam a designação de A a
J por razões que se prendem com a simplificação de designação dos dados.
Foram comparados cinco conjuntos de métodos com designação A e B, C e D, E e F, G e
H e, por último, I e J em que a correspondência com o método de análise a que se referem as
designações adotadas bem como ao parâmetro analítico respetivo se encontram descritas na
tabela 4.1.
Tabela 4.1 - Métodos de análise, designação atribuída e parâmetro analítico respetivo.
Técnica analítica / MIVDP

Designação

Parâmetros analítico

A

Espectroscopia de Infravermelho com
Transformada de Fourier – FTIR / MIVDP65

B

Título Alcoométrico
Volúmico Adquirido

Densimetria Eletrónica de
Ressonador de Flexão MIVDP62

C

Espectroscopia de Infravermelho com
Transformada de Fourier – FTIR / MIVDP65

D

Massa Volúmica

Potenciometria / MIVDP16

E

Espectroscopia de Infravermelho com
Transformada de Fourier – FTIR / MIVDP65

F

pH

Volumetria / MIVDP17

G

Espectroscopia de Infravermelho com
Transformada de Fourier – FTIR / MIVDP65

H

Acidez Volátil

Volumetria / MIVDP20

I

Espectroscopia de Infravermelho com
Transformada de Fourier – FTIR / MIVDP65

J

Acidez Total

Densimetria Eletrónica de
Ressonador de Flexão / MIVDP61

Designação

Técnica analítica / MIVDP

Foi efetuado o mesmo tratamento para a comparação entre os métodos concluindo-se que
os métodos não apresentam diferenças significativas entre si (dados não apresentados). Por
uma questão de simplificação e como exemplo do estudo efetuado são apresentados apenas os
resultados relativos à comparação dos métodos A e B.
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4.1.1 Métodos A e B
Na figura 4.1 encontram-se representados os histogramas de frequência relativos aos
métodos A e B, respetivamente.

4.1.1.1 Histogramação

b)

a)

Figura 4.1– Histogramação dos resultados obtidos com os métodos a) A e b) B.

Da figura (4.1) verifica-se que a maior incidência de valores surge no centro da escala.
São também evidentes alguns valores extremos (embora pouco frequentes) que podem ser
influentes.

4.1.1.2 Representação
Na figura 4.2 encontram-se a representação das variáveis num gráfico isoescalado com o
traçado da diagonal principal, a diferença direta e o histograma dos desvios relativos aos
métodos A e B, respetivamente
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a)

b)

c)
Figura 4.2 – Representação das variáveis a) sobre um gráfico isoescalado, b) diferença direta (A – B) e c)
histograma dos desvios (A – B).

Analisando os gráficos da figura 4.2 podemos afirmar que a série de valores está
sobreposta com a bissetriz do primeiro quadrante, ou seja, os métodos A e B conduzem a
valores similares. As diferenças diretas [A – B], representadas na figura 4.2 b), apresentam uma
distribuição aleatória em torno do zero, ou seja, os métodos não apresentam desvio sistemático.
O histograma da figura 4.2 c) revela que a distribuição dos desvios (A-B) está centrada em zero,
dm = -0.002 (0.047), e aparenta ser uma distribuição normal (α3 = -0.020 ; α4 = 2.911
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Em que α3 é 3.º momento da variável normalizada (simetria) e α4 é o 4.º momento da variável normalizada (curtose).
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).

4.1.1.3 Teste t-emparelhado
Os desvios sistemáticos relativos aos métodos A e B foram avaliados recorrendo ao teste
t-emparelhado. Seguidamente encontram-se descritos os resultados obtidos.
Com um total de N = 1812 valores, encontra-se um valor médio de desvio dm = -0.002
(0.047) sendo o valor de teste TV[dm = 0] = 2.09. O valor de prova
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de p[dm = 0] = 0.037

correspondente, indica que a hipótese nula (H0) é plausível, ou seja, existem indícios de que os
métodos são estatisticamente concordantes.
Embora o desvio médio (dm) seja muito próximo de zero e possua uma incerteza elevada
(CV = 2036.4%) o excesso de valores (N = 1812) penaliza, de certa forma, esta conclusão.
Usando um menor número de valores (e, ainda assim, amostras grandes N = 100) estes valores
já devem ser estatisticamente mais satisfatórios. Na tabela 4.2 encontram-se os valores obtidos
com o teste t-emparelhado para os segmentos de N=100 valores.
Tabela 4.2– Teste t-emparelhado a segmentos dos dados (N' = 100).
1-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-600

601-700

701-800

801-900

100

100

100

100

100

100

100

100

100

dm

-0.007

-0.021

0.003

0.021

0.036

-0.027

-0.012

-0.017

-0.035

s_d

0.045

0.040

0.037

0.041

0.040

0.044

0.050

0.056

0.043

CV%

627.4

189.2

1233.2

195.0

112.1

164.5

407.7

333.2

121.9

TV

1.59

5.29

0.81

5.13

8.92

6.08

2.45

3.00

8.21

p[H0]

0.114

0.000

0.419

0.000

0.000

0.000

0.016

0.003

0.000

901-1000

1001-1100

1101-1200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

dm

0.015

-0.007

-0.030

-0.006

-0.004

0.012

-0.015

0.024

0.024

s_d

0.050

0.042

0.036

0.044

0.047

0.045

0.039

0.033

0.033

CV%

342.6

563.5

120.7

672.0

1164.0

380.8

258.2

139.2

137.0

TV

2.92

1.77

8.28

1.49

0.86

2.63

3.87

7.18

7.30

p[H0]

0.004

0.079

0.000

0.140

0.392

0.010

0.000

0.000

0.000

N

N

1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800

Os momentos de uma distribuição são estimadores paramétricos que fornecem informações estatísticas que permitem caracterizar a
distribuição quanto à sua posição (estimativa central), à sua dispersão (imprecisão) e à sua forma.
O momento de ordem um [ou o primeiro momento da distribuição (m(x;1))] corresponde à estimativa central dessa distribuição ( ̅ ).
O momento de ordem dois [o segundo momento da distribuição (m(x;2))] dá uma indicação da dispersão total dos valores em relação à
origem. Como este estimador depende da posição central da distribuição em causa deve ser substituído por um estimador centrado no
respetivo valor médio: o momento de segunda ordem da variável centrada já corresponde à variância da distribuição ( ).
Os terceiro (m(x;3)) e quarto (m(x;4)) momentos da distribuição de x dependem da posição central ( ) e da sua dispersão ( ) o que requer
uma normalização prévia dessa variável. O terceiro momento da variável normalizada ( ) dá conta da simetria da distribuição.
As distribuições simétricas apresentam valores próximos de zero enquanto que valores positivos são típicos de distribuições com cauda
acima do valor da estimativa central e valores negativos são típicos de distribuições com cauda abaixo do valor da estimativa central.
O quarto momento da variável normalizada ( ) dá conta da curtose (afilamento) da distribuição.
As distribuições normais apresentam o quarto momento igual a três. Valores superiores são indicativos de distribuições leptocúrticas
(afiladas) enquanto que valores inferiores indicam distribuições platicúrticas (espalmadas).
Devido às suas características, os terceiros e quarto momentos são também designados de estimadores de forma (shape parameters)]
[99].
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O valor de prova (α = p[H0]) traduz a probabilidade de aceitação da hipótese nula.
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Da tabela 4.2, podemos verificar que 13 dos 18 lotes testados indicam haver diferença
significativa entre os métodos (assinalados a vermelho). No sentido de averiguar melhor estas
anomalias, o lote 2 (101-200) foi ainda subamostrado (N = 20) e os valores obtidos encontram-se
apresentados na tabela 4.3.
Tabela 4.3 – Teste t-emparelhado a subamostras do lote 101-200 (N = 20).
101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

20

20

20

20

20

dm

-0.035

-0.041

-0.038

-0.012

0.021

s_d

0.025

0.030

0.032

0.043

0.031

CV%

71.5

73.6

84.8

354.2

145.7

TV

6.25

6.07

5.27

1.26

3.07

p[H0]

0.000

0.000

0.000

0.222

0.006

N

Apesar dos coeficientes de variação serem elevados (superiores a 50%), verifica-se que,
reduzindo ainda mais o tamanho da amostra, os desvios significativos continuam a ser evidentes
[4 falhas (assinaladas a vermelho) em 5 casos].

4.1.1.4 Regressão linear
A regressão linear com polinómio de primeiro grau (P01), foi utilizada para avaliar as
contribuições sistemáticas constante (b0) e proporcional (b1), relativas aos métodos A e B,
respetivamente.
Este conjunto de valores (N = 1812), ajustado com um polinómio de primeiro grau (P01),
conduziu a um erro padrão de ajuste de (StdFit) 0.047 e a uma correlação (r) de 0.9984.
Realizando um teste de correlação, para o caso de esta ser significativa (H0: r = 1), tem-se
um valor de teste (TV = 1.21) que corresponde a um valor de prova de p[r = 1] = 0.227. Este
resultado indica que existe uma forte correlação entre os valores.
O ajuste com o modelo P01 conduziu às estimativas da tabela 4.4.
Tabela 4.4 – Estimativas paramétricas obtidas por OLS156.
parâmetro

value

StdErr

%RSE

Ref

TV

p[H0]

b0

-0.048

0.018

37.5

0

2.67

0.008

b1

1.0038

0.0013

0.1

1

2.80

0.005

Pela análise tabela 4.4 verifica-se que o primeiro parâmetro tem significado estatístico (b0
≠ 0) e que o declive não é unitário (b1 ≠ 1) indicando que estamos perante uma situação em que
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Do inglês, OLS – Ordinary Least Squares.
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estão presentes as duas componentes de erro sistemático: constante (b0 ≠ 0) e proporcional (b1
≠ 1).
No sentido de averiguar se existe algum efeito pernicioso por se estar a utilizar um
conjunto de valores desta dimensão, realizou-se a mesma abordagem com lotes de 100 valores.
Os valores resultantes desta abordagem encontram-se na tabela 4.5.
Tabela 4.5 – Diagnóstico de erros sistemáticos por regressão linear com polinómio de primeiro grau P01 em
segmentos com 100 valores.

b0
se(b0)
TV(b0=0)

1-100

101-200

201-300

300-399

401-500

501-600

601-700

701-800

801-900

901-1000

-0.130
0.071
1.84

-0.041
0.062
0.66

-0.026
0.060
0.43

0.028
0.060
0.46

0.053
0.060
0.88

-0.167
0.062
2.72

0.076
0.090
0.84

0.554
0.067
8.22

0.353
0.065
5.40

-0.038
0.084
0.45

p[b0=0]

0.068

0.510

0.666

0.647

0.383

0.008

0.402

0.000

0.000

0.651

b1
se(b1)
TV(b1=1)

1.0102
0.0052
1.95

1.0046
0.0046
1.00

1.0017
0.0045
0.38

0.9963
0.0044
0.84

0.9935
0.0044
1.47

1.0142
0.0045
3.16

0.9953
0.0066
0.71

0.9600
0.0050
7.99

0.9766
0.0048
4.88

1.0017
0.0062
0.28

p[b1=1]

0.054

0.319

0.702

0.403

0.144

0.002

0.481

0.000

0.000

0.778

Comparando as tabelas 4.4 e 4.5, verifica-se que, neste caso, a redução do tamanho da
amostra apresenta um efeito “benéfico”. Apenas 3, num total de 10 amostras, evidenciam a
presença de desvios sistemáticos.
Neste caso em concreto, há fortes evidências para que não exista diferença significativa
entre os valores obtidos pelos métodos A e B.
O teste t-emparelhado indica uma dispersão relativa elevada. O desvio médio (dm) é
próximo de zero e a dispersão relativa elevada (CV = 2036.4%). Contudo, o excesso de valores
(N = 1812) pode penalizar a conclusão final, já que estreita demasiado os intervalos de
confiança.
No diagnóstico do tipo de erro sistemático, o mesmo fenómeno (N = 1812) é desfavorável
para as conclusões a tirar sendo evidente que, no estudo de menores lotes de valores não existe
erro sistemático (7 casos num total de 10).
Numa tentativa de verificação, escolheram-se 2 subamostras (1-100 e 201-300),
aceitáveis como sugestão de amostra a observar.
O teste t – emparelhado indica que não existe diferença significativa entre os valores
obtidos: o desvio médio é próximo de zero [dm = -0.002 (0.041)], com uma dispersão relativa de
CV = 1976.2%, sendo o valor de teste TV(dm = 0) = 0.72. O valor de prova correspondente
[p(dm = 0)] = 0.475) indica que a hipótese nula (H0) é plausível.
Os resultados do ajuste polinomial de primeiro grau P01 relativos à primeira subamostra,
apresentados na tabela 4.6, revelam que não existe erro sistemático constante (p[b0 = 0] =
0.085) nem proporcional (p[b1 = 1] = 0.077) evidenciando que não há diferenças significativas
entre os resultados obtidos pelos métodos.
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Tabela 4.6 – Diagnóstico de erros sistemáticos por regressão linear com P01 em segmentos com 100
valores (subamostra 1-100).
Param.

Valor

StdErr

RSE%

Ref.

TV

pH0

b0
b1

-0.081
1.0062

0.047
0.0035

-57.8
0.3

0
1

1.73
1.78

0.085
0.077

4.1.2 Análise estatística
A análise estatística foi concebida para trabalhar com amostras relativamente pequenas
(N ~ 50) e, através destas estimar e inferir propriedades da população em estudo.
A dimensão da amostra pode representar uma dificuldade perante amostras muito
grandes (N >> 50) porque, embora a população fique melhor definida em termos de dispersão
(desvio padrão), a estimativa de erro da média (erro padrão) vai ficando progressivamente menor
(estimativa representada na equação 4.1).
Vamos demonstrar este fenómeno através de uma simulação com valores aleatórios de
uma distribuição normal. As representações correspondentes encontram-se nas figuras 4.3 e
4.4.
O erro padrão (

⁄√ ) encontra-se multiplicado por 3 para ser mais visível em

relação ao desvio padrão.

Figura 4.3 – Representação da simulação com valores aleatórios de uma distribuição
normal para N = 100: simulações até N = 100 (+ desvio padrão e -o- erro padrão).
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Figura 4.4 – Representação da simulação com valores aleatórios de uma distribuição normal para
N = 5000: simulações até N = 5000 (+ desvio padrão e -o- erro padrão).
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Quando a dimensão da amostra é muito grande (N >> 50), embora a população fique
melhor definida em termos de dispersão (desvio padrão), a estimativa de erro da média (erro
padrão) vai ficando progressivamente menor (estimativa representada na equação 4.1). Por
outras palavras, quando a dimensão da amostra é muito grande, o desvio padrão da amostra
tende para o desvio padrão da população e o erro padrão associado à amostra tende para o erro
padrão associado à população que tende para zero não permitindo, assim, qualquer análise
estatística.
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4.2 Caracterização dos vinhos
Nesta secção serão apresentados os resultados mais relevantes relativos à caracterização
da base de dados relativa às amostras de vinho.
Tal como já referimos na descrição do conjunto de dados, só foram considerados
parâmetros ditos puros ou seja, aqueles parâmetros que resultam de uma análise direta.

4.2.1 Organização dos dados
O conjunto de dados refere-se a parâmetros analíticos de caracterização e de
classificação de amostras de vinhos do Douro.
Por razões que se prendem com a simplificação de designação dos dados, foi atribuída
uma notação específica às variáveis associadas aos parâmetros analíticos considerados (X01 a
X44) e às variáveis de classificação (X45 e X46).
Neste conjunto de dados estão envolvidas 46 variáveis e o número total de amostras é de
7595. No entanto, o número total de valores na tabela inicial é de 73861. Isso acontece porque o
conjunto de dados possui lacunas de valores em que algumas variáveis têm uma representação
com um número reduzido de valores associada. Um desses exemplos é a variável X05 (com
apenas 29 valores). Na figura 4.5 encontra-se representada a informação contida no conjunto de
dados apresentada de acordo com a densidade de valores existentes (modo decrescente).
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Figura 4.5 – Representação da informação contida no conjunto de dados: gráfico com as variáveis ordenadas de acordo
com a densidade de valores apresentados (modo decrescente).

Na figura 4.6 encontra-se representada a informação total contida nas variáveis ordenadas
(total de dados = 73861, 100 % de valores).
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Figura 4.6 – Representação da informação contida no conjunto de dados: informação total contida nas variáveis
ordenadas (total de dados = 73861, 100 % de valores

Na figura 4.5 verifica-se que existem situações muito díspares no que se refere à
densidade de valores em cada variável. A figura 4.6 sugere ainda que as 9 primeiras variáveis
(de maior densidade de valores) são aquelas que comportam maior número de valores sobre
todo o conjunto de dados disponível.
Existe um bloco inicial de 6 variáveis com mais de 7000 valores que contém mais de 61.4
% da informação. De seguida surgem 3 variáveis com mais de 4000 valores que comportam 20.6
% da informação contida. Em seguida 2 variáveis com cerca de 2000 valores (5.7 % de
informação), 1 com mais de 1000 valores (1.5 %) e o resto das variáveis com menor número de
valores (11.1 %). Em nenhum caso existe uma única linha contínua de valores sem qualquer
omissão de valores o que impossibilita a priori uma abordagem completa.
Na análise multivariada há um compromisso entre a dimensão do problema (número de
variáveis a abranger no estudo) e o número de graus de liberdade (relacionado com a densidade
de valores em cada variável) – por um lado, quanto maior o número de variáveis a processar
simultaneamente, melhor será o conhecimento do sistema multivariado já que as variáveis estão
presentes no estudo; por outro lado, uma maior densidade de valores sobre determinada variável
aumenta o conhecimento dessa variável em termos de distribuição populacional. Assim sendo, e
perante esta situação de omissão de valores, foi necessário estabelecer uma estratégia no
sentido de preservar o máximo de informação. Optámos por realizar abordagens sucessivas
começando pelos blocos de maior densidade e estendendo progressivamente a análise às
restantes variáveis à custa da eliminação de objetos por forma a preservar matrizes completas
de dados.
Na tabela 4.7 encontram-se resumidos os passos da estratégia definida. Foram
constituídos nove conjuntos de dados, de Data1 a Data9, a partir da seleção de lotes de
variáveis de forma a obter matrizes contínuas de dados para que seja possível avaliar o sistema
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que estamos a estudar. Cada conjunto de dados tem associado as variáveis correspondentes
que foram consideradas e indicadores tais como: o número de variáveis (M), o número de
objetos (N), a fração de variáveis consideradas (% M), a fração de objetos considerados (% N) e
a fração de valores considerados (% N.M).

Tabela 4.7 – Seleção de lotes de variáveis de forma a obter matrizes contínuas de dados que permitam avaliar o
sistema em causa.
Conjunto

M

N

%M

%N

% N.M

Variáveis consideradas

Data1

5

7577

10.9

99.8

51.3

X02, X09, X14, X45, X46

Data2

6

7269

13.0

95.7

59.0

X02, X07, X09, X14, X45, X46

Data3

9

4801

19.6

63.2

58.5

X02, X06, X07, X09, X13, X14, X30, X45, X46

Data4

11

1152

23.9

15.2

17.2

X01, X02, X06, X07, X09, X13, X14, X30, X38, X45, X46

Data5

20

242

43.5

3.2

6.6

Data6

20

149

43.5

2.0

4.0

Data7

32

129

69.6

1.7

5.6

X02, X07, X09, X13, X14, X31, X32, X33, X34, X36, X37, X38,
X39, X40, X41, X42, X43, X44, X45, X46
X01, X02, X03, X06, X07, X09, X13, X14, X30, X36, X37, X38,
X39, X40, X41, X42, X43, X44, X45, X46
X02, X07, X08, X09, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20,
X21, X22, X28, X29, X31, X32, X33, X34, X35, X36, X37, X38,
X39, X40, X41, X42, X43, X44, X45, X46
X01, X02, X06, X07, X08, X09, X13, X14, X15, X16, X17, X18,

Data8

36

46

78.3

0.6

2.2

X19, X20, X21, X22, X25, X26, X28, X29, X31, X32, X33, X34,
X35, X36, X37, X38, X39, X40, X41, X42, X43, X44, X45, X46
X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12,

Data9

44

12

95.7

0.2

0.7

X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X25, X26,
X27, X28, X29, X31, X32, X33, X34, X35, X36, X37, X38, X39,
X40, X41, X42, X43, X44, X45, X46, X47

M – número de variáveis; N – número de objetos; % M – fração de variáveis consideradas; % N – fração de objetos
considerados; % N.M – fração de valores considerados

Das situações estabelecidas na tabela 4.7 há a destacar os conjuntos que comportam o
maior número de variáveis (conjunto de dados Data9, % M = 95.7%, mas em que o número de
objetos é inferior ao número de variáveis), os que contêm o maior número de objetos (% N >
95%, Data1 e Data2) e o maior número de valores (% N.M > 50%, Data1, Data2 e Data3). Mas,
entre todos, destacámos o conjunto Data7 como a amostra mais representativa do conjunto de
dados pois consideramos que traduz um compromisso otimizado entre o número de variáveis
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(parâmetros analíticos) e o número de objetos (amostras) e foi este conjunto – que continha o
maior M possível (M=32) e o maior N possível (N=129), o escolhido para análise e discussão
mais detalhada. De referir que o procedimento descrito nesta secção foi aplicado a três dos
outros conjuntos de dados construídos a partir do conjunto de dados original. No entanto, como
exemplo, só apresentamos, em seguida, os resultados obtidos relativos ao conjunto Data7 (N =
129, M = 32, N.M = 5.6%).
No conjunto de variáveis estudado 44 variáveis estão associadas a parâmetros analíticos
e 2 estão associadas a variáveis de classificação (cor e nível qualitativo
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).

O conjunto de dados Data7 apresenta 129 linhas contíguas de valores que correspondem
a 1.7% de objetos da matriz original e reúne um número de variáveis (M=32) que corresponde a
69.6% das variáveis em estudo. No que concerne à informação comportada (valores da tabela
original) este conjunto representa 5.6% da informação original (% N.M) contida na tabela de
dados.
Faremos uma breve inspeção inicial à forma como as variáveis se comportam. Dado o
elevado número de variáveis caracterizadoras, 32 no total (30 correspondentes a parâmetros
analíticos e 2 associadas a variáveis de classificação), foram selecionadas 12 dessas variáveis
para exemplificar o tipo de tratamento efetuado. Os resultados inerentes ao comportamento das
variáveis selecionadas encontram-se representados na figura 4.7.
Tal como referimos foram estudados outros conjuntos. O procedimento descrito nesta
secção foi também aplicado a três dos conjuntos construídos a partir do conjunto de dados
original: Data4, Data5 e Data6 não tendo este sido, no entanto, elucidativo quanto à análise que
efetuámos. Contudo, entre os conjuntos referidos destaca-se o conjunto de dados Data4 (N =
1152, M = 11, N.M = 17.2%) que seria aquele que permitiria retirar algumas ilações – com a
limitação decorrente do baixo número de variáveis (M = 11, %M = 23.9%), mas que
considerámos não terem relevância para aqui serem apresentadas.
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Conforme o definido no Anexo I, Critérios para a utilização das menções tradicionais para a denominação de origem (DO) Douro e no
Anexo III, Critérios para a utilização das menções tradicionais para a indicação geográfica (IG) Duriense, do Regulamento n.º 242/2010, de
15 de março, do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, que estabelece o regime aplicável à proteção e apresentação das
denominações de origem Porto e Douro e da indicação geográfica Duriense, da Região Demarcada do Douro, disciplinando as respetivas
menções, estágio, rotulagem e embalagem, bem como as categorias especiais de vinho do Porto, (Diário da República, 2.ª série, N.º 51).
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a) X02
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Figura 4.7 Histogramação das variáveis X02, X07, X09, X13, X28, X29, X31, X32, X36, X38, X40 e X44.
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4.2.2 Estimativas iniciais
Na tabela 4.8 apresentam-se as estimativas relacionadas com cada uma das distribuições
associadas às 30 variáveis do conjunto de dados Data7.
Tabela 4.8 – Estimativas relacionadas com cada uma das distribuições em estudo.
Variável

Mínimo.

Máximo.

Mediana

Média

Desv.Pad.

Simetria

Curtose

1

X02

0.988

0.996

0.992

0.991

0.002

-0.246

2.091

2

X07

11.480

15.520

13.300

13.404

0.775

-0.035

2.787

3

X08

17.000

96.000

38.000

40.752

14.955

1.576

5.904

4

X09

3.030

3.860

3.540

3.498

0.205

-0.469

2.279

5

X13

0.120

1.180

0.490

0.466

0.180

0.296

3.788

6

X14

4.330

7.060

5.360

5.411

0.471

0.737

4.666

7

X15

4.000

47.000

13.000

15.295

8.321

1.490

5.384

8

X16

200.000

1834.000

1074.000

1000.736

323.599

-0.097

2.266

9

X17

0.200

2.100

0.200

0.273

0.269

5.138

31.299

10

X18

0.400

1.000

0.400

0.464

0.112

2.086

7.553

11

X19

43.000

109.000

67.000

66.961

12.229

0.563

3.793

12

X20

0.600

4.700

1.900

1.991

0.686

0.709

4.259

13

X21

68.000

182.000

120.000

116.674

25.136

0.010

1.982

14

X22

0.400

7.100

1.200

1.492

1.063

1.988

8.896

15

X28

258.000

1554.000

818.000

799.233

252.447

0.036

3.014

16

X29

320.000

2171.000

320.000

388.031

259.993

5.542

34.573

17

X31

5.100

12.800

8.700

8.382

1.875

-0.223

2.049

18

X32

1.000

3.300

1.800

1.836

0.434

0.719

3.427

19

X33

0.300

2.500

0.300

0.754

0.648

1.084

2.806

20

X34

231.000

623.000

231.000

247.798

55.154

4.582

26.571

21

X35

0.400

3.800

1.300

1.244

0.757

0.662

3.244

22

X36

4.400

102.400

29.400

33.471

20.979

1.204

3.866

23

X37

16.600

91.200

44.600

43.678

14.220

0.326

3.323

24

X38

18.100

213.800

122.400

103.667

52.242

-0.198

1.625

25

X39

0.300

1.100

0.500

0.560

0.195

1.115

3.728

26

X40

8.000

107.400

20.700

23.833

14.342

3.795

20.938

27

X41

8.800

86.300

42.800

40.252

18.812

0.036

2.120

28

X42

0.200

3.200

0.300

0.340

0.264

10.005

108.503

29

X43

0.400

2.000

0.900

0.830

0.293

0.879

4.794

30

X44

92.800

398.700

209.000

200.771

58.936

0.333

3.080
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4.2.3 Correlações
Os coeficientes de correlação indicam que apenas 11% das variáveis estão fortemente
relacionadas sendo a maior correlação entre as variáveis X09 e X16 (0.904), que correspondem
ao pH e ao potássio, respetivamente. A tabela 4.9 traduz as relações mais significativas no caso
estudado (coeficientes de correlação superiores a 0.8).
Tabela 4.9 – Coeficientes de correlações mais relevantes
Relações

Correlações

X09 – X16

0.904

X41 – X44

0.875

X02 – X38

0.815

X16 – X38

0.815

X21 – X38

0.811

X31 – X38

0.807

A tabela 4.10 corresponde à tabela 4.9 com a descodificação das variáveis indicadas.
Tabela 4.10 – Correspondência entre os códigos atribuídos e os parâmetros analíticos
Relações

Correspondência

X09 – X16

pH –

Potássio

X41 – X44

Isobutanol –

X02 – X38

Massa Volúmica –

Metanol

X16 – X38

Potássio –

Metanol

X21 – X38

Magnésio –

Metanol

X31 – X38

Glicerol –

Metanol

Álcoois Amílicos

Nesta secção apresentamos os resultados mais relevantes do conjunto de dados Data7,
por se tratar de um conjunto mais representativo do conjunto original. Este conjunto de dados é
constituído por 129 casos caracterizados através de 30 predictores (parâmetros analíticos) e 2
variáveis de classificação (cor e nível qualitativo). Foi atribuída a notação de classe 1, classe 2 e
classe 3 à variável de classificação cor da seguinte forma: classe1 – branco, classe 2 – rosado e
classe 3 – tinto. De acordo com a informação global e tendo em conta a variável de classificação
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cor, existem 38 casos correspondentes a vinhos de classe 1 (Branco), 10 a vinhos de classe 2
(Rosado) e 81 a vinhos de classe 3 (Tinto).

A figura 4.8 apresenta a frequência de valores para as três classes consideradas da
variável de classificação cor.
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38

40
20
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Figura 4.8 - Frequência de valores para cada classe da variável de classificação cor na forma de histograma.

Tendo em conta a variável de classificação nível qualitativo foi adotada a seguinte notação
associada às amostras: nível 1, nível 2 e nível 3. De acordo com a informação global existem 65
casos correspondentes a vinhos de nível 1, 44 a vinhos de nível 2 e 20 a vinhos de nível 3.
A figura 4.9 apresenta a frequência de valores para as três classes consideradas da
variável de classificação nível qualitativo.
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Figura 4.9 - Frequência de valores para cada classe da variável de classificação
nível qualitativo na forma de histograma.

Na tabela 4.11 encontra-se descodificada a notação atribuída aos 30 parâmetros
analíticos considerados no conjunto de dados Data 7.

133

Tabela 4.11– Notação atribuída aos parâmetros analíticos considerados no conjunto de dados Data 7.
Parâmetro analítico

Abreviatura

Notação

Massa Volúmica

MV

X02

Título Alcoométrico Volúmico

TAV

X07

Cloretos

Clo

X08

pH

pH

X09

Acidez Volátil

AV

X13

Acidez Total

AT

X14

Sódio

Na

X15

Potássio

K

X16

Cobre

Cu

X17

Zinco

Zn

X18

Cálcio

Ca

X19

Manganês

Mn

X20

Magnésio

Mg

X21

Ferro

Fe

X22

Ácido Succínico

Asuc

X28

Ácido Glucónico

Aglu

X29

Glicerol

Glic

X31

Ácido Tartárico

ATar

X32

Ácido Málico

AMal

X33

Ácido Cítrico

ACit

X34

Ácido Láctico

ALac

X35

Etanal

Etan

X36

Acetato de Etilo

AceEt

X37

Metanol

Met

X38

2-Butanol

2-But

X39

1-Propanol

1-Pro

X40

Isobutanol

Isob

X41

Álcool Alílico

AlAli

X42

1-Butanol

1-But

X43

Álcoois Amílicos

AlAmi

X44

A análise que se segue, baseia-se essencialmente na aplicação direta da análise de
componentes principais (PCA) e do método dos mínimos quadrados parciais (PLS), para
visualização geral dos dados, seleção das variáveis mais relevantes e estabelecimento da
relação entre variáveis.

4.2.4 Análise de componentes principais
Nesta secção são apresentados os resultados mais relevantes relativos à aplicação direta
do PCA sobre as variáveis do conjunto de dados, usando a matriz de correlação.
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Na tabela 4.12, é possível observar que as primeiras 8 componentes principais
conseguem recuperar ca. de 75% da variabilidade dos dados. Desta tabela podemos retirar que
o número de componentes principais pode ser 8 [p = 8 valores próprios significativos, superiores
à unidade (Critério de Kaiser)]. No entanto, só é possível obter os 80% da informação (Critério de
Pearson) com as 10 primeiras componentes (p = 10). Considerando as duas primeiras
componentes (p=2) consegue-se descrever 44.9% da informação original. Se considerarmos as
três primeiras componentes (p=3) consegue-se descrever 51.6% da informação original.

Tabela 4.12 - Valores próprios e evolução da percentagem de recuperação da
informação inicial em relação ao número de componentes principais para o conjunto
Data7 (N = 129, M = 30)158.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lambda
10.44
3.01
2.02
1.77
1.52
1.35
1.19
1.06
0.99
0.92
0.78
0.75
0.58
0.53
0.43
0.39
0.35
0.32
0.29
0.28
0.20
0.18
0.16
0.12
0.10
0.07
0.07
0.05
0.05
0.02

VarX%
34.82
10.04
6.74
5.90
5.08
4.49
3.95
3.54
3.29
3.05
2.61
2.50
1.93
1.77
1.42
1.29
1.18
1.05
0.97
0.92
0.66
0.61
0.53
0.41
0.34
0.25
0.24
0.17
0.16
0.08

CumVarX%
34.82
44.85
51.59
57.49
62.57
67.06
71.01
74.55
77.84
80.89
83.50
86.00
87.93
89.70
91.13
92.42
93.60
94.65
95.63
96.55
97.20
97.82
98.35
98.75
99.10
99.34
99.58
99.75
99.92
100.00

Observando a representação dos valores próprios em função do número de componentes
considerados (gráfico do Scree plot ) na figura 4.10 podemos concluir que a primeira
componente é a mais relevante, destacada acima da contribuição basal, embora as seguintes, a
segunda e terceira componentes, estejam ainda acima da contribuição basal.

158

Lambda , Var X Cum Var X correspondem aos valores próprios, à variância explicada por cada componente e à variância cumulativa,
respetivamente.
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Figura 4.10 – Representação dos valores próprios em função do número de componentes
considerados (Scree plot).

Tendo em conta este critério e tal como referido no Capítulo 2, podemos considerar que a
descrição dos dados pode ser feita pelas três primeiras componentes PC1, PC2 e PC3. Os
resultados correspondentes encontram-se na tabela 4.13 estando destacadas as variáveis de
maior contribuição em cada uma das três primeiras componentes.
Na representação gráfica dos scores (representação dos objetos no novo sistema de
eixos), cada ponto representa um objeto (amostra de vinho) e o plano é definido por dois (ou
três) eixos correspondentes aos componentes principais.
A figura 4.11 apresenta uma visão global a duas dimensões dos vinhos representados no
plano formado pelas componentes principais PC1 e PC2. Esta representação inclui a informação
relativa à variável de classificação das amostras de vinho, correspondente à cor (variável X46).
Esta variável de classificação (cor) é utilizada, neste caso, para facilitar a identificação dos
grupos que surgiram após a transformação PCA.
A representação a duas dimensões permite a discriminação visual entre as classes de
vinho branco, rosado e tinto.

136

Figura 4.11 - Representação a duas dimensões das amostras de vinho no novo sistema de eixos, as
componentes principais, após a aplicação do PCA sobre o conjunto de dados com 30 variáveis. A variável de
classificação (cor) é utilizada, neste caso, para facilitar a identificação dos grupos que surgiram após a
transformação PCA. As cores atribuídas estão relacionadas com as diferentes cores do vinho. O grupo de cor
azul refere-se ao grupo de vinhos brancos, o grupo de cor verde corresponde ao grupo de vinhos rosados. No
terceiro grupo, de cor vermelha, incluem-se os vinhos tintos.

Os resultados indicam que o maior poder de discriminação reside na primeira
componente. Esta primeira componente é de facto muito significativa, como pode ser observado
na tabela 4.12. O primeiro valor próprio está acima da média (1) e é mais de três vezes superior
ao segundo valor próprio.
A separação dos dois grupos de maior dimensão correspondentes aos vinhos brancos e
tintos é possível ao longo da primeira componente (PC1). O grupo de vinhos de classe 2 (vinhos
rosados) encontra-se sobreposto ao grupo de vinhos de classe 1 (vinhos brancos). Este
resultado deve-se possivelmente ao facto de existirem semelhanças significativas nas
características individuais destes dois grupos.
A discriminação entre os três grupos não se verifica na segunda componente (PC2), dado
que, existe uma sobreposição acentuada destes grupos nesta componente. Esta observação
leva-nos a concluir que a PC1 contém a informação mais relevante para discriminar entre as
duas das três classes de vinho consideradas (branco e tinto).
Na figura 4.12 encontram-se representados a três dimensões as amostras de vinho, no sistema
de eixos formado pelas três primeiras componentes (PC1, PC2 e PC3). Esta representação
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sugere que a componente PC3 não adiciona informação significativa para discriminação dos
grupos.

Figura 4.12 – Representação das amostras de vinho no sistema de eixos PC1/PC2/PC3, após a aplicação do PCA
sobre o conjunto de dados com 30 variáveis. As cores atribuídas estão relacionadas com as diferentes cores (classes)
do vinho: grupo de vinhos brancos (cor azul), grupo de vinhos rosados (cor verde) e grupo de vinhos tintos (cor
vermelha).

Na tabela 4.13 encontram-se os valores das loadings para as três primeiras componentes. Estes
valores traduzem a relevância de cada variável nas componentes PC1, PC2 e PC3.
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Tabela 4.13 – Valores das loadings para as três primeiras componentes (PC1, PC2 e PC3).
As maiores contribuições, correspondentes às variáveis mais importantes, encontram-se
assinaladas a negrito.
PC1

PC2

PC3

MV

0.250

0.141

-0.034

TAV

0.086

-0.197

0.261

Clo

0.134

0.248

-0.041

pH

0.261

-0.058

0.200

AV

0.242

-0.045

-0.003

AT

-0.017

0.077

-0.255

Na

-0.054

0.290

0.272

K

0.275

0.031

0.091

Cu

-0.005

0.095

-0.296

Zn

-0.034

0.176

0.091

Ca

0.005

0.447

-0.151

Mn

0.173

0.205

-0.009

Mg

0.253

-0.010

0.241

Fe

0.139

0.394

-0.117

Asuc

0.195

-0.129

-0.148

Aglu

0.077

0.316

-0.222

Glic

0.267

-0.034

-0.007

ATar

-0.186

0.060

-0.137

AMal

-0.253

0.069

0.025

ACit

-0.095

0.080

0.067

ALac

0.255

-0.060

-0.072

Etan

-0.139

0.282

0.074

AceEt

0.204

0.006

0.045

Met

0.284

0.058

0.066

2-But

0.020

-0.142

0.195

1-Pro

-0.012

0.221

0.478

Isob

0.255

-0.063

-0.262

AlAli

0.051

-0.038

-0.078

1-But

0.202

0.185

0.220

AlAmi

0.231

-0.137

-0.223

Na representação gráfica das loadings, cada ponto representa uma variável e o plano é
definido por dois (ou três) eixos correspondentes aos primeiros componentes principais. A cada
variável é associado um ponto, cujas coordenadas são as correlações dessa variável com cada
uma das componentes principais em causa. A figura 4.13 ilustra a contribuição das variáveis
consideradas nas duas primeiras componentes.
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Figura 4.13 – Representação das variáveis associadas aos parâmetros analíticos no novo sistema de eixos
PC1/ PC2.

A figura 4.14 traduz o impacto e a dependência de cada variável original na descrição da
variabilidade dos dados (scores), que são avaliados pelos valores, em módulo, das respetivas
loadings.
A primeira componente (PC1) retém essencialmente informações sobre metanol, potássio,
glicerol, pH, isobutanol, ácido láctico, magnésio, massa volúmica, acidez volátil, álcoois amílicos,
acetato de etilo, 1-butanol e ácido succiníco.
A segunda componente (PC2) está relacionada com as variáveis cálcio, ferro, ácido
glucónico, sódio, etanal, cloretos e 1-propanol.
A terceira componente (PC3) está relacionada com as variáveis 1-propanol, sódio, título
alcoométrico volúmico, magnésio, 1-butanol, pH e 2-butanol.
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Figura 4.14 – Representação do impacto das variáveis originais (em módulo - |qi|) sobre as três primeiras
componentes: (a) PC1, (b) PC2, (c) PC3.
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4.2.5 Mínimos quadrados parciais
Na aplicação do algoritmo PLS procuramos responder a três questões fundamentais:
(1) Quantas iterações temos que escolher para justificar os dados?
(2) Quantos fatores latentes temos?
(3) Como relacionar os predictores (variáveis independentes) com as respostas (variáveis
dependentes)?
Neste conjunto de dados (N=129, M=30) a aplicação do PCA dá-nos a indicação de que a
discriminação entre os vinhos resulta da contribuição de vários fatores associados às variáveis.
Por esta razão, o PLS é também usado para a análise em questão, pois permite identificar as
variáveis responsáveis por essa diferenciação. Neste caso específico são consideradas como
respostas as duas variáveis de classificação associadas ao nível qualitativo (X45) e à cor do
vinho (X46). Do conjunto de predictores fazem parte todas as variáveis associadas aos
parâmetros analíticos (M=30).
Outra abordagem possível seria a aplicação do método de modelação MOLS
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. Os

resultados que foram obtidos com este método evidenciaram que são identificadas as mesmas
variáveis que o PLS identifica. Contudo, com o método PLS a otimização é mais rigorosa e, por
esta razão, decidimos apresentar apenas os resultados relativos ao PLS.
Em seguida encontram-se sumariados os resultados mais relevantes para este caso.

4.2.5.1 Análise do número de fatores latentes
A tabela 4.14 traduz os resultados relativos à aplicação o métodos PLS. Nesta tabela
encontram-se as percentagens de recuperação da informação associada às resposta em função
dos preditores.

159

Do inglês, MOLS – Multiple Ordinary Least Squares.
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Tabela 4.14 - Resultados do PLS relativos aos predictores e à descrição da resposta160.

#

SSx(i)

VarX

ExpVX

CumX

SSy(i)

VarY

ExpVY

CumY

b(i)

0

3840.00

100.00

0.00

0.00

256.00

100.00

0.00

0.00

0.00

1

2504.11

65.21

3 4 .7 9

34.79

140.28

54.80

4 5 .2 0

45.20

10.76

2

2159.70

56.24

8 .9 7

43.76

126.09

49.25

5 .5 4

50.75

3.77

3

1959.04

51.02

5.23

48.98

120.78

47.18

2.07

52.82

2.30

4

1766.46

46.00

5.02

54.00

116.84

45.64

1.54

54.36

1.99

5

1610.68

41.94

4.06

58.06

114.77

44.83

0.81

55.17

1.44

6

1483.84

38.64

3.30

61.36

113.06

44.17

0.67

55.83

1.31

7

1354.22

35.27

3.38

64.73

112.05

43.77

0.39

56.23

1.00

8

1253.59

32.65

2.62

67.35

111.44

43.53

0.24

56.47

0.78

9

1170.15

30.47

2.17

69.53

110.87

43.31

0.22

56.69

0.76

10

1083.83

28.22

2.25

71.78

110.54

43.18

0.13

56.82

0.57

11

966.57

25.17

3.05

74.83

110.45

43.14

0.04

56.86

0.31

12

871.47

22.69

2.48

77.31

110.31

43.09

0.05

56.91

0.37

13

766.64

19.96

2.73

80.04

110.22

43.05

0.04

56.95

0.31

14

655.22

17.06

2.90

82.94

110.14

43.02

0.03

56.98

0.27

15

574.10

14.95

2.11

85.05

110.07

43.00

0.03

57.00

0.26

16

523.71

13.64

1.31

86.36

109.99

42.96

0.03

57.04

0.30

17

447.03

11.64

2.00

88.36

109.95

42.95

0.01

57.05

0.19

18

367.58

9.57

2.07

90.43

109.93

42.94

0.01

57.06

0.16

19

311.21

8.10

1.47

91.90

109.90

42.93

0.01

57.07

0.17

20

258.74

6.74

1.37

93.26

109.88

42.92

0.01

57.08

0.14

21

211.11

5.50

1.24

94.50

109.87

42.92

0.00

57.08

0.08

22

174.23

4.54

0.96

95.46

109.86

42.92

0.00

57.08

0.09

23

152.12

3.96

0.58

96.04

109.86

42.91

0.00

57.09

0.08

24

125.98

3.28

0.68

96.72

109.86

42.91

0.00

57.09

0.06

25

93.75

2.44

0.84

97.56

109.85

42.91

0.00

57.09

0.03

26

77.15

2.01

0.43

97.99

109.85

42.91

0.00

57.09

0.02

27

55.57

1.45

0.56

98.55

109.85

42.91

0.00

57.09

0.01

28

34.64

0.90

0.55

99.10

109.85

42.91

0.00

57.09

0.01

29

12.72

0.33

0.57

99.67

109.85

42.91

0.00

57.09

0.00

30

0.00

0.00

0.33

1 0 0 .0 0

109.85

42.91

0.00

5 7 .0 9

0.00

Nesta fase, é necessário estabelecer critérios de aceitação e de rejeição de fatores
latentes no sentido de estabelecer qual o número mínimo de fatores latentes que devem ser
considerados para descrever o sistema em causa. O critério implementado, consiste em
representar os coeficientes de modelação, através de um gráfico de desempenho (Scree plot),
representado na figura 4.15. Os fatores latentes significativos são reconhecidos por estarem
acima da contribuição basal, relacionada com a contribuição aleatória. Esta alternativa permite
evidenciar os fatores latentes mais relevantes.

160

Em que SSX(i) - soma de quadrados, Var X - variância de X informação contida nos predictores, ExpVX - informação usada para um
dado fator latente, CumX - variância cumulativa de X, SSY(i) - soma de quadrados, VarY - variância de Y informação contida na resposta,
Exp VY - informação usada para um dado fator latente, CumY - variância cumulativa de Y e B(i) coeficiente de modelação.
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Figura 4.15 – Representação dos coeficientes de modelação em função do número de fatores latentes
considerados (Scree plot).

A representação do coeficiente de modelação em função do número de fatores latentes
considerados, constante na figura 4.15, indica que o primeiro fator latente (FL1) é o mais
relevante. Este fator utiliza 34.8% da informação contida no subespaço dos predictores (X) para
descrever 45.2% da resposta (Y) apresentando uma relação de eficiência de modelação de 1.3
(ilustrada na figura 4.16). A eficiência é uma medida da sensibilidade com que a resposta é
obtida. Considera-se que fatores latentes com eficiências superiores a 1 são relevantes. O fator
FL2 é o segundo mais relevante (destacado acima da contribuição basal no gráfico de
desempenho Scree plot) (figura 4.15). Utiliza ca. de 9.0% da informação nos predictores (X) para
descrever 5.5% da resposta (Y). A relação de eficiência é de 0.61 (figura 4.16). O terceiro fator
latente (FL3) já se encontra muito próximo da contribuição basal, sendo por isso, pouco
relevante. Este fator utiliza 5.2% da informação em X para descrever apenas 2.1% da
informação em Y, com uma relação de eficiência de 0.40.
Na figura 4.16 encontram-se representados os valores de eficiência em função do número
de fatores latentes.
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Figura 4.16 – Representação da relação de eficiência de modelação.

No máximo, com 30 fatores latentes, só se consegue descrever 57.1% da informação
contida no subespaço das respostas (Y), apesar de se ter utilizado 100% da informação contida
no subespaço dos predictores (X). Esta análise permite concluir que o FL1 é de facto o fator
latente mais relevante, dado que, este fator consegue obter a descrição de 45.2% da informação
em Y e esta só será descrita com todos predictores (30 no total) até 57.1%. Este primeiro fator
latente consegue dar resposta a 79.2% do que é possível descrever. Introduzindo o segundo
fator latente (FL2) consegue-se reproduzir mais 9.7% da informação passível de ser descrita,
perfazendo um total de 88.9% da totalidade da informação que é possível obter.

4.2.5.2 Impacto das variáveis nas respostas
A análise dos loads em X e Y permite ver as relações mais significativas entre predictores
e respostas.
Na tabela 4.15 encontram-se destacadas as variáveis de maior contribuição para os dois
primeiros fatores latentes. O primeiro fator latente relaciona a variável de classificação associada
à cor do vinho (X46, 0.997) com 15 dos 30 predictores (parâmetros analíticos). O segundo fator
latente apenas considera a descrição do nível de classificação (X45, 0.990) em função de 7
preditores.
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Tabela 4.15 – Impacto das variáveis do sistema em estudo sobre os fatores
latentes mais relevantes (FL1 e FL2)
FL1

FL2

MV

0.267

0.112

TAV

0.075

-0.350

Clo

0.135

0.199

pH

0.270

-0.087

AV

0.238

-0.100

AT

-0.042

-0.022

Na

-0.072

0.146

K

0.282

-0.025

Cu

-0.039

0.141

Zn

-0.038

-0.047

Ca

-0.028

0.430

Mn

0.162

0.067

Mg

0.261

-0.086

Fe

0.121

0.340

Asuc

0.184

-0.142

Aglu

0.050

0.269

Glic

0.265

-0.018

ATar

-0.185

-0.085

AMal

-0.260

0.015

ACit

-0.083

0.071

ALac

0.251

-0.132

Etan

-0.133

0.222

AceEt

0.197

0.052

Met

0.295

0.130

2-But

0.011

-0.151

1-Pro

-0.009

-0.001

Isob

0.237

0.125

AlAli

0.039

-0.438

1-But

0.218

0.169

AlAmi

0.220

-0.009

FL1

FL2

x45

0.214

-0.990

x46

0.977

0.139

Nos gráficos da figura 4.17 estão representadas, por ordem decrescente de relevância, a
contribuição das variáveis nos primeiros dois fatores latentes.
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Figura 4.17 – Impacto das variáveis mais relevantes no primeiro fator latente (a) e no segundo fator latente (b).

Pela análise dos gráficos da figura 4.17(a) podemos afirmar que o primeiro fator latente
(FL1) contém informações sobre os parâmetros metanol (Met), potássio (K), pH, massa volúmica
(MV), glicerol (Glic), magnésio (Mg), ácido málico (AMal), ácido láctico (ALac), acidez volátil (AV),
isobutanol (Isob), álcoois amílicos (AlAmi), 1-butanol (1-but), acetato de etilo (AceEt), ácido
tartárico (ATar) e ácido succínico (Asuc). Considerando os valores da tabela 4.15, podemos
afirmar que, diminuindo os valores dos parâmetros associados ao ácido tartárico (ATar) e ao
ácido málico (Amal) ao mesmo tempo que os restantes 13 parâmetros aumentam, a resposta
associada à cor aumenta (valor 3, correspondente aos vinhos tintos). Isto significa que, os vinhos
tintos são caracterizados por valores mais elevados de 13 dos 15 parâmetros referidos, e por
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valores mais baixos dos parâmetros associados ao ácido tartárico (ATar) e ao ácido málico
(AMal). Por outro lado, os vinhos brancos e rosados são caracterizados por apresentarem
valores mais elevados dos ácidos tartárico e málico, e valores mais baixos dos outros 13
parâmetros referidos.
O segundo fator latente (FL2), sugere que o valor do nível qualitativo aumenta (de nível 1
para nível 3) com os valores dos parâmetros associados ao álcool alílico (AlAli) e ao título
alcoométrico volúmico (TAV). Níveis qualitativos de valor mais baixo são caracterizados por
valores mais elevados de cálcio (Ca), ferro (Fe), ácido glucónico (Aglu), etanal (Etan) e cloretos
(Clo).

4.2.5.3 Visualização dos pontos através dos scores em ambos
os subespaços
Na figura 4.18 encontra-se a representação dos objetos sobre os dois fatores latentes mais
relevantes (FL1 e FL2) na discriminação dos grupos. De referir que a discriminação dos dois
grupos (grupo 1 - brancos e rosados, grupo 2 – tintos) é notória ao longo do primeiro fator latente
FL1.

Figura 4.18 – Representação dos objetos sobre os dois fatores latentes mais relevantes (FL1 e FL2).

Na figura 4.19 encontra-se a representação dos objetos no subespaço das respostas (FL1 → cor
e FL2 → nível qualitativo).
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Figura 4.19 – Representação dos objetos no subespaço das respostas (FL1 → cor e FL2 → nível
qualitativo).

4.2.5.4 Correspondência entre os subespaços X e Y através dos
dois primeiros fatores latentes
Na figura 4.20 encontra-se a representação da correspondência dos objetos entre os
subespaços de predictores-respostas dada através do primeiro fator latente (FL1), associado à
cor dos vinhos. (X46).

Figura 4.20 – Correspondência dos objetos entre os subespaços de predictores-respostas dada através
do primeiro fator latente (FL1), associado à cor dos vinhos. (X46).

Na figura 4.21 encontra-se a representação da correspondência dos objetos entre os
subespaços de predictores-respostas dada através do segundo fator latente (FL2), associado ao
nível qualitativo (x45).
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Figura 4.21 – Correspondência dos objetos entre os subespaços de predictores-respostas dada através
do segundo fator latente (FL2), associado ao nível qualitativo (x45).

Em suma e tendo em conta os resultados anteriores, podemos afirmar que, se as variáveis
metanol, potássio, pH, massa volúmica, glicerol, magnésio, ácido láctico, acidez volátil,
isobutanol, álcoois amílicos, 1-butanol, acetato de etilo e ácido succínico aumentarem ao mesmo
tempo que as variáveis ácido tartárico e ácido málico diminuem, a resposta associada à variável
de classificação cor do vinho aumenta.
Isto significa que as 13 variáveis iniciais influenciam a resposta positivamente, enquanto
que as restantes influenciam a resposta negativamente. Por outras palavras, os vinhos tintos
apresentam valores mais elevados dos parâmetros metanol, potássio, pH, massa volúmica,
glicerol, magnésio, ácido láctico, acidez volátil, isobutanol, álcoois amílicos, 1-butanol, acetato de
etilo e ácido succínico (13 variáveis responsáveis pela discriminação). Os vinhos brancos, bem
como os vinhos rosados, apresentam valores inferiores desses parâmetros.
Outra conclusão que podemos retirar desta análise, é o facto de a variável de classificação
nível qualitativo, associada à estratificação dos vinhos, depender positivamente dos parâmetros
álcool alílico e título alcoométrico volúmico e negativamente dos parâmetros cálcio, ferro, ácido
glucónico, etanal e cloretos. Assim, um incremento nos valores dos parâmetros álcool alílico e
título alcoométrico volúmico corresponde a um incremento no valor correspondente à variável
nível qualitativo (do nível 1 para o nível 3) e um incremento nos valores dos parâmetros cálcio,
ferro, ácido glucónico, etanal e cloretos corresponde a uma redução no valor correspondente à
variável nível qualitativo (do nível 3 para o nível 1).
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5 CONCLUSÃO
O trabalho que desenvolvemos incidiu na aplicação de ferramentas estatísticas e de
métodos quimiométricos clássicos no tratamento da informação multivariada relativa à
caracterização físico-química de vinhos.
A informação existente no conjunto de dados foi obtida no âmbito da certificação de vinhos
da Região Demarcada do Douro, em particular de vinhos da Denominação de Origem Douro e
da Indicação Geográfica Duriense, referentes ao período entre janeiro de 2007 e março de 2012.
Esta informação foi processada e interpretada em duas perspetivas sequenciais:
Numa primeira perspetiva, procurámos evidenciar a equivalência estatística entre
resultados obtidos por métodos analíticos diferentes, em que um deles é tomado como de
referência. Esta equivalência permite que um laboratório opte, em função de critérios
rigorosamente estabelecidos, por métodos de análise mais expeditos, com possibilidade de
automatização, com custos associados mais baixos, com maior facilidade de execução, menos
poluentes e, assim, ambientalmente sustentáveis, mas igualmente fiáveis.
A análise multivariada revela-se um instrumento poderoso para analisar informação
proveniente de inúmeras amostras de vinhos caracterizadas por diversos parâmetros físicoquímicos. Na maioria das situações, a avaliação do perfil global dos dados desta natureza pode
ser notavelmente mais esclarecedora do que a avaliação individual de cada parâmetro per si. A
deteção de padrões subjacentes aos dados que esta análise permite é uma preciosa
contribuição para a interpretação e racionalização da informação conduzindo à criação de
modelos de previsão e à possibilidade de desenvolvimento de estratégias ajustadas de controlo.
Os resultados mostram que, utilizando alguns dos métodos quimiométricos disponíveis, é
possível identificar padrões, separar classes ou categorias, recorrendo a técnicas não
supervisionadas e a técnicas supervisionadas e isolar fatores. A análise de componentes
principais (PCA) e o método por mínimos quadrados parciais (PLS), no seu conjunto, distinguem
corretamente os grupos existentes e permitem tirar conclusões muito significativas sobre a forma
como os vários dados se distribuem e se relacionam. Servem também de base para futuros
desenvolvimentos na criação de modelos e análise de fatores.
A aplicação de métodos quimiométricos ao conjunto de dados analisado permitiu
evidenciar até que ponto as características físico-químicas distinguem a cor e o nível qualitativo
das amostras avaliadas. Com esta avaliação consegue-se evidenciar quais os parâmetros físicoquímicos que, de facto, distinguem a cor do vinho [entre branco (e rosado) e tinto] e o nível
qualitativo do vinho (entre nível 1, nível 2 e nível 3).
Através das características físico-químicas dos vinhos o PCA permitiu evidenciar os
grupos existentes, o grupo de vinhos tintos e o grupo de vinhos brancos e rosados. Este método
permitiu também evidenciar que são 13 variáveis as responsáveis pela discriminação, entre as
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30 variáveis consideradas, as mais importantes na caracterização da cor do vinho, a saber:
metanol, potássio, pH, massa volúmica, glicerol, magnésio, ácido láctico, acidez volátil,
isobutanol, álcoois amílicos, 1-butanol, acetato de etilo e ácido succínico e ainda evidenciar a
existência de outliers (amostras com características diferentes de todas as outras).
O PLS permitiu mostrar que os vinhos tintos são caracterizados maioritariamente por
valores superiores das variáveis metanol, potássio, pH, massa volúmica, glicerol, magnésio,
ácido láctico, acidez volátil, isobutanol, álcoois amílicos, 1-butanol, acetato de etilo e ácido
succínico e os vinhos brancos e rosados por valores inferiores destas variáveis. Permitiu ainda
mostrar que um incremento nos valores dos parâmetros álcool alílico e título alcoométrico
volúmico corresponde a um incremento no valor correspondente à variável nível qualitativo (do
nível 1 para o nível 3) e um incremento nos valores dos parâmetros cálcio, ferro, ácido glucónico,
etanal e cloretos corresponde a uma redução no valor correspondente à variável nível qualitativo
(do nível 3 para o nível 1).
Podemos ainda referir que, tal como em estudos desenvolvidos por outros autores [190201], neste trabalho foi evidenciada a aplicabilidade dos métodos quimiométricos a conjuntos de
dados de análise físico-química, bem como a complementaridade existente entre estas duas
áreas de análise.
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Anexos

A-1

A-2

A.1 - Limites analíticos e limites de emprego de certas substâncias em Portugal para vinhos e
bebidas espirituosas
Tabela A.1 Alguns dos limites analíticos e limites de emprego de certas substâncias em Portugal para vinhos e bebidas
espirituosas [a partir da informação constante no portal do Instituto da vinha e do Vinho, I. P. (http://www.ivv.minagricultura.pt), em 18 de Julho de 2012].
Parâmetro analítico

Limite

Base Jurídica

Acidez Total
> 3,5 g/l
Vinhos (expressa em ácido tartárico)

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III- 1 d)

> 46,6 meq/litro
> 60 g/l

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III- 17 b)

Vinhos brancos e rosados

≤ 18 meq./l

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I C- 1 b)

Vinhos tintos

≤ 20 meq./l

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I C- 1 c)

Vinhos aguardentados (expressa em ácido
acético)
Ácido Cítrico

≤ 1,5 g/l

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo I- 11 c)

Vinhos

≤ 1g/l

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I A - 24

< 250 mg/l

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I A - 19

< 100 mg/l

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I A - 27

< 200 mg/l

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I A - 11

Vinagres (expressa em ácido acético)
Acidez Volátil

Ácido L-Ascórbico
Vinhos
Ácido Metatartárico
Vinhos
Ácido Sórbico
Vinhos

Acúcares (teor em açúcares, expresso em glucose + frutose)
Reg. (CE) n.º 607/2009, Anexo XIV - Parte A

vinhos espumantes
"bruto natural" [1]

< 3 g/l

"extra bruto"

0 - 6 g/l

"bruto"

< 12 g/l

"extra seco"

12 - 17 g/l

"seco"

17 - 32 g/l

"meio seco"

32 - 50 g/l

"doce"

> 50 g/l

Cinzas [2]
Vinhos brancos e rosados

> 1,6 g/l

Vinhos tintos e palhetes

> 1,8 g/l

Portaria N.º 334/94, de 31 de Maio

Cloretos (expresso como cloreto de sódio)
Vinhos

< 1 g/l

Portaria n.º 334/94, de 31 de Maio

Cobre

< 1 mg/L

REG (CE) N.º 606/2009 Anexo I A-31

< 3 g/l

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I A – 23

Vinhos tranquilos

< 1 bar

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I A – 23

Vinhos espumantes

> 3 bar

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 4

Vinho espumante de qualidade [3]

> 3,5 bar

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 5

Dióxido de Carbono (a 20 ºC)
Vinhos tranquilos
Sobrepressão (a 20 ºC)

A-3

Vinho espumante de qualidade aromático

> 3 bar

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 6

Parâmetro analítico

Limite

Base Jurídica

Vinho espumante gaseificado

> 3 bar

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 7

Vinho frisante

>1 e < 2,5 bar

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 8

Vinho frisante gaseificado

>1 e < 2,5 bar

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 9

Dióxido de Enxofre Total [4]
Vinhos [5]
Vinhos com < 5 g/l de teor em açucares (expresso em glucose+frutose)
Vinhos tintos

< 150 mg/l

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I B – A. 1.a)

Vinhos brancos e rosados

< 200 mg/l

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I B – A. 1.b)

Vinhos com > 5 g/l de teor em açucares (expresso em glucose+frutose)
Vinhos tintos

< 200 mg/l

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I B – A. 2.a)

Vinhos brancos e rosados

< 250 mg/l

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I B – A. 2.b)
Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I B - B

Vinhos licorosos
se teor de açucares < 5g/l

< 150 mg/l

se teor de açucares > 5g/l

< 200 mg/l
Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I B - C

Vinhos Espumantes [3]
Todas as categorias vinho espumante
qualidade
Outros vinhos espumantes

< 185 mg/l
< 235 mg/l

Extracto não redutor [2]
Vinhos brancos e rosados

> 16 g/l

Vinhos tintos e palhetes

> 18 g/l

Portaria n.º 334/94, de 31 de Maio

Metanol
Aguardente Vínica

< 200 g/hl de álcool a 100%

Reg. (CE) n.º 110/2008 Anexo II - 4 a) iii)

Aguardente Bagaceira

< 1000 g/hl de álcool a 100%

Reg. (CE) n.º 110/2008 Anexo II - 6 a) vi)

Brandy

< 200 g/hl de álcool a 100%

Reg. (CE) n.º 110/2008 Anexo II - 5 a) iv)

Aguardente Vínica

> 125 g/hl de álcool a 100%

Reg. (CE) n.º 110/2008 Anexo II - 4 a) ii)

Aguardente Bagaceira

> 140 g/hl de álcool a 100%

Reg. (CE) n.º 110/2008 Anexo II – 6 a) vi)

Brandy

> 125 g/hl de álcool a 100%

Reg. (CE) n.º 110/2008 Anexo II - 5 a) iii)

Sulfatos (expresso em sulfato de potássio)
Vinhos
Tartarato de Cálcio

< 2 g/l
< 200 g/hL

Portaria n.º 334/94, de 31 de Maio

Substâncias voláteis

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo I A - 30

Título Alcoométrico Volúmico Adquirido (TAVA)
Vinho [7]
> 9% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 1 a)

Vinho licoroso

> 15% vol. e < 22% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 3 a)

Vinho espumante

> 9,5% vol.

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo II – A-11 b)

Vinho espumante de qualidade

> 10% vol.

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo II – B-3

Vinho espumante de qualidade aromático

> 6% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 6 c)

Vinho espumante de qualidade com dop

> 10% vol.

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo II – C-3

Vinho espumante de qualidade aromático com
dop
Vinho frisante

> 6% vol.

Reg. (CE) n.º 606/2009, Anexo II – C-9 d)

> 7% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 8 b)

Vinho frisante gaseificado

> 7% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 9 b)

Vinhos aguardentados

> 18% vol. e < 24% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo I- 11 a)

Mosto de uvas

< 1% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 10

A-4

Mosto de uvas parcialmente fermentado

> 1% vol. e inferior a 3/5 do TAV
total

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 11

Parâmetro analítico

Limite

Base Jurídica

Mosto de uvas concentrado

< 1% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 13

Mosto de uvas concentrado rectificado

< 1% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 14 c)

Vinho proveniente de uvas passas

> 9% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 15 b)

Vinho de uvas sobreamadurecidas

> 12% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 16 c)

Aguardente vínica

> 37,5% vol.

Reg. (CE) n.º 110/2008, Anexo II – 4 b)

Aguardente Bagaceira

> 37,5% vol.

Reg. (CE) n.º 110/2008, Anexo II – 6 b)

Brandy

> 36% vol.

Reg. (CE) n.º 110/2008, Anexo II – 5 b)

Vinho [8]

< 15% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 1 c)

Vinho Licoroso

> 17,5% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 3 b)

Vinho espumante

> 8,5% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 4 d)

Vinho espumante de qualidade

> 9% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 5 d)

Vinho espumante de qualidade tipo aromático

> 10% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 6 d)

Vinho frisante

> 9% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 8 a)

Vinho frisante gaseificado

> 9% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 9 b)

Vinho proveniente de uvas passa

> 16% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 15 b)

Vinho de uvas sobreamadurecidas

> 15% vol.

Reg. (CE) n.º 491/2009, Anexo III – 16 c)

2. Teores máximos de certos contaminantes
Contaminante

Limite

Base Jurídica

Chumbo [9]

< 0,20 mg/kg

Ocratoxina A [10]

< 2,0 µg/kg

Patulina [11]

< 50 µg/kg

Reg. (CE) n.º 1881/2006, Secção 3.1 do
Anexo
Reg. (CE) n.º 1881/2006, Secção 2.2. do
Anexo
Reg. (CE) n.º 1881/2006, Secção 2.3. do
Anexo

Bebidas espirituosas

Título Alcoométrico Volúmico Total (TAV Total)

Legenda:
[1] Esta menção só pode ser utilizada para produtos a que não tenha sido adicionado açúcar depois da fermentação secundária;
[2] É admitida uma tolerância de 10%.
[3] Os vinhos espumantes de qualidade com denominação de origem protegida contidos em recipientes fechados de capacidade inferior a 25 cl, podem
apresentar uma sobrepressão mínima de 3 bar quando conservados à temperatura de 20º C. (ponto 5 da parte C do Anexo II do Reg. (CE) n.º 606/2009).
[4] Também designado por anidrido sulfuroso, de bissulfito de potássio ou de metabissulfito de potássio, também designado por dissulfito de potássio ou
pirossulfito de potássio.
[5] Quando as condições climáticas o tornem necessário, a Comissão pode decidir que, em certas zonas vitícolas, os Estados-Membros em causa possam
autorizar que, relativamente aos vinhos produzidos nos seus territórios, os teores máximos totais de dióxido de enxofre inferiores a 300 mg/l, sejam aumentados,
no máximo em 50 mg/l. [6] Quando as condições climáticas o tornem necessário, a Comissão pode decidir que, em certas zonas vitícolas, os Estados-Membros
em causa possam autorizar que, relativamente aos vinhos espumantes produzidos nos seus territórios, o teor máximo total de dióxido de enxofre seja aumentado
no máximo em 40 mg/l. [7] Em derrogação das normas relativas ao título alcoométrico volúmico adquirido mínimo, no caso de beneficiar de uma denominação de
origem protegida ou de uma indicação geográfica protegida, um título alcoométrico volúmico adquirido não inferior a 4.5% vol..
[8] Em derrogação o limite máximo do TAV Total pode atingir até 20%vol. para vinhos que tenham sido produzidos sem qualquer enriquecimento em certas zonas
vitícolas da comunidade, a determinar pela Comissão. O limite máximo do TAV Total pode exceder 15% vol. para os vinhos com denominação de ori gem
protegida que tenham sido produzidos sem enriquecimento.
[9] Para vinho, incluindo vinho espumante, com exceção do vinho licoroso, tal como definidos no Reg. (CE) n.º 491/2009, do Conselho, de 25 de Maio e para
vinho aromatizado, bebidas aromatizadas à base de vinho e cocktails aromatizados de produtos vitivinícolas, tal como definidos no Reg. (CEE) n.º 1601/91, do
Conselho, de 10 de Junho. O teor máximo aplica-se aos produtos provenientes das colheitas de frutos a partir de 2001.
[10] Para vinho, incluindo vinho espumante, excluindo o vinho licoroso e vinho com título alcoométrico volúmico não inferior a 15% vol., tal como definidos no Reg.
(CE) n.º 491/2009, do Conselho, de 25 de Maio, para vinho aromatizado, bebidas aromatizadas à base de vinho e cocktails aromatizados de produtos
vitivinícolas, tal como definidos no Reg (CEE) n.º 1601/91, do Conselho, de 10 de Junho. O teor máximo aplica-se aos produtos provenientes das colheitas a
partir de 2005.
[11] Para bebidas espirituosas, conforme definidos no Reg. (CE) n.º 110/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro.
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