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• É um Ensaio Interlaboratorial , organizado pela ALABE, que permite testar a 
exatidão dos resultados de análise.

• Aplica-se  a vinhos, vinhos licorosos e a aguardentes / destilados vínicos.
• Abrange os parâmetros mais correntes de análise, seja por métodos de análise 

clássica, seja por métodos instrumentais, tais como, por exemplo, a 
Espetrofotometria FTIR.

• Deve constituir uma ferramenta para o controlo da qualidade dos 
resultados obtidos pelos laboratórios participantes.

O que é ?

• Laboratórios de controlo da qualidade, públicos ou privados, do setor 
vitivinicola.

• Laboratórios acreditados pelas ISO NP EN 17025, ou em processo de 
acreditação.

A quem interessa ?

• A ALABE envia aos laboratórios inscritos as amostras a analisar.
• Cada laboratório obtém os resultados analíticos para uma gama de 
parâmetros à sua escolha, dentro dos predefinidos para o CIVP-ALABE.

• O laboratório procede à inserção dos resultados no site da ALABE, mediante 
credenciais fornecidas.

• A ALABE procede ao tratamento dos dados e publica o relatório. 
• Os participantes ficam a conhecer os indicadores estatísticos relativos aos seus 

resultados e a sua posição relativamente aos restantes participantes.
• É garantida a confidencialidade dos resultados de todos os participantes. Os 
laboratórios surgem nos relatórios de forma codificada, apenas sendo possível a 

cada participante reconhecer os seus próprios resultados.
• É publicada em cada relatório a listagem dos laboratórios participantes.

Como funciona ?

• 10 edições por ano, cada uma com 2 tipos de produtos vitivinícolas (vinho e 
vinho licoroso) e 4 edições por ano com um destilado vínico.Quando se realiza ?

• A participação é grátis para os Associados da ALABE.
• Para as restantes situações, consulte a tabela de preços disponível em  

http://alabe.pt/pt/geral/informacoes.php
Custo ?

• Data limite: 2 meses de antecedência
• Através de https://www.alabe.pt/pt/civp/inscricao-civp.phpInscrições ?

https://www.alabe.pt/pt/civp/info-civp.php
http://alabe.pt/pt/geral/informacoes.php
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Introdução 

A ALABE disponibiliza o CIVP-ALABE (Circuito Interlaboratorial de Vinhos 

Portugueses), um Ensaio Interlaboratorial dedicado à análise físico-química clássica a 

através de métodos instrumentais (FTIR) dos vinhos (V), vinhos licorosos (VL) e 

destilados vínicos (DV) que permite dotar os laboratórios do setor vitivinícola de um 

instrumento fundamental para a autoavaliação do seu desempenho e conhecer a 

exatidão dos resultados analíticos. 

O CIVP-ALABE deve estar integrado na rotina dos laboratórios participantes, de modo 

a constituir uma ferramenta para o controlo da qualidade dos resultados produzidos. 

O CIVP-ALABE, que se executa desde 2001, abrange os parâmetros mais correntes de 

análise, seja por métodos de análise clássica, seja por métodos instrumentais, tais 

como, por exemplo, a Espetrofotometria FTIR. 

A ALABE envia aos laboratórios inscritos as amostras a analisar. Cada laboratório obtém 

os resultados analíticos para uma gama de parâmetros à sua escolha, dentro dos 

predefinidos para o CIVP-ALABE. Seguidamente, o laboratório procede à inserção dos 

resultados no site da ALABE, mediante credenciais fornecidas. A ALABE procede ao 

tratamento dos dados e publica o relatório CIVP-ALABE. 

Os participantes ficam a conhecer os indicadores estatísticos relativos aos seus 

próprios resultados e a sua posição relativamente aos restantes participantes. 

É garantida a confidencialidade e o anonimato dos resultados de todos os 

participantes. Os laboratórios surgem nos relatórios de forma codificada, apenas sendo 

possível a cada participante reconhecer os seus próprios resultados. 
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Inscrição 

1. A inscrição no CIVP-ALABE deve ser efetuada em 

https://www.alabe.pt/pt/civp/inscricao-civp.php, sendo independente da inscrição 

como Associado da ALABE ou como participante em qualquer outra atividade da 

ALABE. 

2. O participante, ao inscrever-se no CIVP-ALABE, aceita as condições expressas 

neste documento, aceita participar no regime de fornecimento de amostras do 

CIVP-ALABE constante do ponto Amostras a distribuir, comprometendo-se, ainda, 

a cumprir as orientações que vierem a ser estabelecidas nas reuniões anuais de 

coordenação do CIVP-ALABE. 

3. Cada laboratório pode inscrever-se em uma ou mais das seguintes modalidades: 

V, VL e DV. 

4. Os participantes recebem uma amostra para cada modalidade. Amostras 

adicionais devem ser solicitadas ao abrigo do CIVP+. A ALABE poderá fornecer 

mais do que uma amostra por participante, caso este possua mais do que um 

laboratório. O participante terá que suportar os custos adicionais de envio de 

amostras e de reposição de saldo de fornecimento de amostra. Esse fornecimento 

será avaliado caso a caso. 

5. A inscrição pode não produzir efeitos na distribuição de amostras seguinte àquela 

em que se efetuou a inscrição, devido à necessidade de planeamento prévio 

(cerca de 2 meses) do número de amostras a preparar. 

6. É gerada uma informação automática confirmando a efetivação da inscrição. 

7. Ao inscrever-se, o participante fornece os dados da pessoa que será o 

interlocutor com o CIVP-ALABE para todos os assuntos relacionados com este 

circuito. 
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Calendarização 

1. O CIVP-ALABE conta com 10 edições por ano, cada uma com 2 tipos de 

produtos vitivinícolas (vinho e vinho licoroso) e com 4 edições por ano para 

destilados vínicos: 

Mês Vinho Vinho Licoroso Destilado Vínico 

Janeiro    

Fevereiro    

Março    

Abril    

Maio    

Junho    

Julho    

Agosto    

Setembro    

Outubro    

Novembro    

Dezembro    
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2. Para o mês N do ensaio, a calendarização de realização do CIVP-ALABE é a 

seguinte: 

Mês Dia Tarefa 

N-2 

- 

Contacto com o(s) participante(s) fornecedor(es) de 
amostras para agendamento do fornecimento de amostras-

piloto de vinho e/ou vinho licoroso. 
As amostras para distribuição no circuito interlaboratorial 
devem ser enviadas à ALABE apenas após confirmação do 
mês do ensaio pelo gestor do circuito. 

- 

Envio dos rótulos normalizados e anónimos (em forma de 
etiquetas autocolantes) por correio para o(s) 
participante(s) fornecedor(es) e colocação nas respetivas 
amostras. 

N-1 

1 a 10 

As amostras deverão ser entregues nas instalações da 
ALABE, impreterivelmente na morada para entrega de 
amostras dos ensaios interlaboratoriais, que atualmente é: 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
Departamento de Engenharia Química 
A/C ALABE 

Rua Dr. Roberto Frias, s/n 
4200-465 PORTO 
PORTUGAL 

11 a 21 

As amostras de vinho e vinho licoroso serão sujeitas a um 
teste de homogeneidade (TH), através da análise físico-
química a um sub-lote obtido por amostragem da 
totalidade das amostras fornecidas. 
Os resultados serão avaliados para confirmação da 
homogeneidade do lote fornecido. 

- Se, após o TH, o lote de amostras fornecidas for 
considerado homogéneo, as amostras serão distribuídas 
no ensaio programado. 
- Se o TH levar à conclusão de que o lote não é 
homogéneo, as amostras não serão distribuídas, 
podendo o participante recolher o lote fornecido, não 

havendo lugar à contabilização do fornecimento para 
efeito de saldo de fornecimento de amostras CIVP-
ALABE. Lotes de amostras com defeitos que possam 
afetar os ensaios analíticos, como por exemplo, 
turvação, serão igualmente rejeitados 

21 a 30 
As amostras de vinho e vinho licoroso, pertencentes a lotes 
homogéneos, serão distribuídas pelos participantes. 

N 
1 a 15 Análise das amostras e envio de resultados. 

16-30 Tratamento de resultados e emissão do respetivo relatório. 

A calendarização prevista poderá sofrer pequenas alterações, nomeadamente devido a: 

fins de semana, feriados, períodos de férias, atrasos das empresas de transporte, 

atrasos decorrentes da COVID-19, entre outras situações. 
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Âmbito do ensaio 

1. O CIVP-ALABE aplica-se a vinho (V) e vinho licoroso (VL) e Destilado vínico 

(DV), em circuitos independentes em cada edição. 

2. Abrange os parâmetros mais correntes de análise, seja por métodos de análise 

clássica, seja por métodos instrumentais, tais como, por exemplo, a 

Espetrofotometria FTIR. 

3. No presente, o CIVP-ALABE compreende os seguintes parâmetros para vinhos 

e vinhos licorosos: massa volúmica a 20ºc, título alcoométrico volúmico (TAV) 

adquirido, título alcoométrico volúmico total, extrato seco total, extrato não 

redutor, açúcares totais, substâncias redutoras, glucose + frutose, acidez total, 

acidez volátil, acidez fixa, SO2 livre, SO2 total, pH, ácidos acético, cítrico,  

L-málico, lático e sórbico, sulfatos, cloretos, densidade ótica a 420 nm, densidade 

ótica a 520 nm, densidade ótica a 620 nm, intensidade corante, tonalidade, 

cálcio, ferro, cobre, potássio e sobrepressão. 

4. Para destilados vínicos, o CIVP-ALABE inclui os seguintes parâmetros: 

título alcoométrico volúmico real, título alcoométrico volúmico bruto, massa 

volúmica, acidez total, acidez volátil, pH, extrato seco, absorção a 525 nm, 

cianetos totais, etanal, acetato de etilo, acetal, metanol, 2-butanol, 1-propanol, 

isobutanol, álcool alílico, 1-butanol, 2-metil-1-butanol, 3-metil-1-butanol, 

isoamílicos, substâncias voláteis, lactato de etilo, 1-hexanol, carbamato de etilo, 

cobre, ferro e cálcio. 
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Amostras a distribuir 

1. A ALABE distribui, em cada edição, amostras que lhe são remetidas por 

participantes no CIVP-ALABE, de forma rotativa (0,75 L de vinho e/ou 0,75 L 

de vinho licoroso e/ou 0,75 a 1 L de destilado vínico), segundo a 

programação estabelecida nas reuniões de coordenação do CIVP-ALABE. 

2. A amostra utilizada numa dada edição e todas as suas alíquotas distribuídas são 

preparadas segundo um procedimento definido. (vd ponto Preparação das 

amostras e alíquotas a distribuir). 

3. As amostras de destilado vínico poderão ser adquiridas diretamente no 

comércio. Caso ocorra alguma falha no fornecimento de amostras de vinho e/ou 

vinho licoroso, estas também poderão ser adquiridas no comércio. 

4. Os participantes associados da ALABE devem disponibilizar-se para, 

rotativamente fornecer e entregar à ALABE para distribuição as amostras 

necessárias à prossecução dos ensaios, como contrapartida da gratuitidade de 

participação. 

5. O fornecimento de amostras apenas é considerado para efeitos contabilísticos se 

o custo de colocação das amostras no local determinado pela ALABE para 

subsequente distribuição for integralmente suportado pelo participante 

fornecedor, sem quaisquer encargos para a ALABE ou para os restantes 

participantes. 

6. A gestão da conta-corrente de fornecimento de amostras é da 

responsabilidade do Gestor do Circuito CIVP-ALABE. A ALABE poderá faturar ou 

pagar amostras, para efeito de equilíbrio da conta-corrente de amostras, com 

base nos valores constantes do ponto seguinte. 

7. Atualmente, o valor equivalente para cada amostra é de 3 Euros para V  

(0,75 L), 5 Euros para VL (0,75 L) e de 7 Euros para DV (0,75 L ou 1 L). Este 

valor é atualizado periodicamente, em reunião de coordenação do CIVP-ALABE. 

8. Poderá considerar-se de valor equivalente ao fornecimento de amostras, a 

disponibilização de dados analíticos que sirvam para constituir o valor de 

referência ALABE, desde que provenientes de laboratórios que tenham incluído 

esses parâmetros no âmbito da acreditação. O estabelecimento desta 

equivalência será avaliado, caso a caso, pela ALABE em contacto com o 

participante associado. 

9. A ALABE reserva-se o direito de suspender o envio de amostras ou o 

lançamento de resultados analíticos nos relatórios do CIVP-ALABE em 

consequência da existência de débitos contabilísticos à ALABE, não liquidados nos 



AMOSTRAS A DISTRIBUIR 

Página 7 de 19   CIVP-ALABE 

Telemóvel: 932334094 

Email: civp@alabe.pt 

prazos acordados, situação que será sempre precedida de um email de aviso a 

ser enviado para o interlocutor da entidade participante. 

10. Os participantes são livres de indicar o tipo de amostras que pretendem receber, 

arcando com os consequentes encargos na conta-corrente. Contudo a ALABE 

poderá ver-se forçada a limitar alguns fornecimentos por razões de ordem 

logística. 
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Teste de homogeneidade 

1. As amostras de vinho e vinho licoroso serão sujeitas a um teste de 

homogeneidade (TH), através da análise físico-química a um sub-lote obtido por 

amostragem da totalidade das amostras fornecidas. 

2. Os resultados serão avaliados para confirmação da homogeneidade do lote 

fornecido. 

3. Se, após o TH, o lote de amostras fornecidas for considerado homogéneo, as 

amostras serão distribuídas no ensaio programado. 

4. Se o TH levar à conclusão de que o lote não é homogéneo, as amostras não serão 

distribuídas, podendo o participante recolher o lote fornecido, não havendo lugar 

à contabilização do fornecimento para efeito de saldo de fornecimento de 

amostras CIVP-ALABE. 

5. Lotes de amostras com defeitos que possam afetar os ensaios analíticos, como 

por exemplo, turvação, serão igualmente rejeitados. 
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Métodos 

1. Para vinhos e vinhos licorosos os métodos de análise a utilizar para cada 

parâmetro devem ser integrados nos seguintes grupos: 

- Tipo A: Métodos OIV tipo I e II 

- Tipo B: Métodos OIV tipo III 

- Tipo C: Métodos OIV tipo IV e métodos internos 

- Tipo D: Espetrofotometria FTIR 

2. Os métodos de análise aceites para o CIVP-ALABE podem ser consultados na 

Tabela de métodos de análise do CIVP-ALABE - modalidades V e VL. 

3. O envio de resultados analíticos implica a indicação do método analítico 

utilizado. 

4. Para os destilados vínicos, os métodos de análise previstos para este circuito 

foram a cromatografia em fase gasosa, a espetrofotometria de absorção atómica e 

os métodos de análise à bancada, designadamente os previstos no Regulamento 

(CE) N.º 2870/2000. A escolha dos métodos de análise ficou ao critério de cada 

laboratório participante. Todavia foi recomendado o uso da metodologia fixada no 

referido regulamento, sempre que possível. 
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Envio de resultados 

1. Os laboratórios participantes são codificados, sendo esta codificação renovada 

anualmente e fornecida individualmente a cada laboratório. 

2. Os resultados analíticos devem ser inseridos pelo participante no site da ALABE 

CIVP-ALABE, através das credenciais fornecidas, até ao dia 15 do mês referente 

ao ensaio. 

3. O prolongamento deste prazo deve ser solicitado ao gestor do CIVP-ALABE e 

devidamente justificado. 

4. Se por qualquer motivo o laboratório não proceder à inserção de resultados 

até essa data, esse facto deve ser comunicado por e-mail ao Gestor do Circuito, 

de modo a que se dê seguimento ao tratamento de dados. 
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Análise dos resultados 

1. Para cada parâmetro e método analítico, os resultados recebidos são submetidos a 

uma análise de valores aberrantes através do teste de Grubbs (teste simples e 

duplo). 

2. Quando o resultado do teste estatístico de Grubbs é superior ao valor crítico para 

a probabilidade de 1% os resultados são assinalados como aberrantes, sendo 

eliminados do restante tratamento estatístico. 

3. Os resultados analíticos em que o teste estatístico de Grubbs está compreendido 

entre o valor crítico para as probabilidades de 5% e 1% são assinalados como 

valores isolados, sendo considerados em conjunto com os restantes resultados 

aceites (teste estatístico de Grubbs inferior ao valor crítico para a probabilidade de 

5%) para o cálculo da médias dos resultados aceites (x̅), o desvio padrão (s) e o 

intervalo de confiança da média para uma probabilidade de 95% (IC a 95%). 

4. O valor da referência ALABE, ou seja a média dos ensaios realizados em laboratórios 

acreditados, é representado graficamente, conjuntamente com os restantes dados.  

5. O z-score é calculado através da seguinte equação: 

zscore =
x − x̅

s
 

 

O z-score é um indicador de desempenho analítico de um laboratório e pode ser 

interpretado da seguinte forma (ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - 

General requirements for proficiency testing): 

|z| ≤ 2 é considerado satisfatório 

2 < |z| < 3 é considerado questionável 

|z| ≥ 3 é considerado insatisfatório 
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Apresentação dos resultados 

1. Os resultados obtidos pelos laboratórios participantes nos diversos métodos, 

assim como os parâmetros estatísticos, são apresentados, sob a forma de 

tabelas, no relatório CIVP-ALABE. 

2. Para cada parâmetro, são apresentados os resultados separados por tipo de 

método de análise. Por exemplo, para a Massa volúmica, figuram resultados 

obtidos por Picnometria, Densimetria eletrónica, Densimetria com balança 

hidrostática, Areometria, por métodos internos e por FTIR. 

3. São igualmente apresentados os gráficos dos resultados individuais e médios dos 

parâmetros com maior percentagem de resposta. 

4. Para cada parâmetro, cada método é apresentado com uma cor distinta, com 

representação gráfica dos resultados aceites, resultados isolados ou resultados 

aberrantes. 

5. É apresentada a média dos resultados aceites para cada tipo de método. 

6. É fornecido um valor de referência ALABE (média de resultados obtidos em 

laboratórios acreditados). 

 

 

Figura 1 – Exemplo de resultados para massa volúmica. 



RELATÓRIOS 

Página 13 de 19   CIVP-ALABE 

Telemóvel: 932334094 

Email: civp@alabe.pt 

Relatórios 

1. Os relatórios CIVP-ALABE são publicados no site da ALABE, sendo comunicada a 

publicação através de correio eletrónico dirigido aos interlocutores técnicos. 

2. Os relatórios CIVP-ALABE são publicados até ao final do mês do respetivo ensaio. 

3. O não cumprimento das datas limite de inserção de resultados pode implicar que 

os mesmos não figurem num dado relatório. 

4. O relatório segue um modelo tipo (imagem) adotado, fazendo referência à data de 

distribuição das amostras, de intervalo de tempo para a realização dos ensaios e 

data de conclusão do relatório. 

 

5. A divulgação do relatório pelos participantes carece de verificação final de conteúdo 

por parte do Secretário-geral da ALABE.  

6. A divulgação dos relatórios no site da ALABE é aceite por todos os participantes do 

CIVP-ALABE. 
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Preparação das amostras e alíquotas a distribuir 

A amostra (lote de vinho ou vinho licoroso) utilizada numa dada edição e todas as suas 

alíquotas (garrafas de 0,75L) distribuídas são preparadas segundo o procedimento aqui 

estabelecido, com vista a garantir a sua homogeneidade: 

1.  Homogeneiza-se o produto contido nos recipientes de acondicionamento, 

nomeadamente, agitando-os e vertendo o seu conteúdo para um recipiente 

inicialmente limpo e seco. 

2. Deve perfazer-se uma quantidade global de cerca de 5 litros. Para homogeneizar 

todas as tomas numa toma global, basta agitar o recipiente de acondicionamento. 

3. No caso de vinhos em que se denote a presença de dióxido de carbono (exceto nos 

vinhos espumantes e frisantes), deve proceder-se a desgaseificação. Para tal 

colocar o produto durante 3 a 5 minutos em banho de ultrassons ou 1 a 2 minutos 

por vácuo. No caso da utilização de um banho de ultrassons, ter em atenção o 

controlo da temperatura do banho de forma a se evitar o aquecimento da amostra. 

4. As amostras que apresentem consideráveis quantidades de partículas em 

suspensão devem ser clarificadas através de filtração por filtro de pregas. 

5. Procede-se de imediato ao enchimento de garrafas de 0,75 L, rolhadas (se 

praticável, em recipientes e com rolhas sem marca da empresa que prepara as 

amostras) e etiquetadas do seguinte modo:  

 

 

 

6. As garrafas devem ser embaladas e enviadas à ALABE, para o endereço indicado 

pela ALABE.  

7. A data de envio para a ALABE deve ser acordada entre o participante fornecedor 

das amostras e o Gestor de Circuito CIVP-ALABE. 
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Embalagem e remessa das amostras 

1. Em função dos endereços dos participantes e do tipo de amostras que estes devem 

receber, deve ser criada a documentação de acompanhamento das encomendas na 

plataforma eletrónica da empresa transportadora que efetua a distribuição das 

amostras, nomeadamente as guias de acompanhamento, guias de aceitação, entre 

outros. 

2. Aquando da preparação do envio de amostras, as caixas são abertas pela ALABE, 

sendo efetuada a contagem de cada um dos tipos de amostras, e conferida com a 

guia de remessa / nota de encomenda. 

3. É conferida a listagem de inscrição dos participantes para as diferentes modalidades 

e contados os inscritos por tipo de produto. O envio poderá ser feito em conjunto 

com outros circuitos interlaboratoriais, para redução dos custos de envio. 

4. As garrafas são separadas por tipos: V, VL, DV (caso se aplique) e outros circuitos 

interlaboratoriais da ALABE. 

5. É conferida a correta etiquetagem de cada amostra (tipo e data) 

6. As garrafas são colocadas em caixas de cartão, com proteção interna e fechadas, 

colocando-se no exterior a indicação do tipo de amostra (V, VL, DV ou outro) 

7. As caixas são seladas com fita adesiva. 

8. As guias da empresa transportadora, com os endereços de cada participante, são 

apostas às respetivas caixas. 

9. É conferido o agrupamento de amostras e respetivos destinatários com a listagem 

de distribuição. 

10. É efetuado o agendamento da recolha das encomendas com a empresa 

transportadora, ficando a ALABE com a respetiva guia de aceitação assinada. 

11. É enviado um correio eletrónico em difusão a todos os participantes, indicando que 

se iniciou o processo de distribuição. 

12. Se por qualquer motivo o laboratório não vier a receber a(s) amostra(s), deve 

comunicar ao CIVP-ALABE com a maior brevidade possível. 

13. A ALABE deverá acompanhar o ponto de situação das entregas das encomendas e 

identificar eventuais atrasos, quebras, extravios e outras dificuldades. 
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Codificação e confidencialidade 

1. A codificação de cada laboratório é fornecida individualmente ao interlocutor 

inscrito, por correio eletrónico, no momento da inscrição. 

2. Por parte da ALABE, a codificação dos laboratórios participantes é unicamente do 

conhecimento do Gestor do Circuito CIVP-ALABE, que tem perante a ALABE 

declaração de compromisso de confidencialidade. 

3. A revelação do código de participação a terceiros, por parte do CIVP-ALABE, 

apenas poderá ser efetuada mediante comunicação para tal autorização, dirigida 

ao Conselho de Administração da ALABE, assinada por quem obrigue a Entidade 

participante. Esta autorização deverá conter o(s) destinatário(s), as datas limite 

em que é válida e o caso(s)/modalidade(s) em que se aplica. 
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Tabela de métodos de análise do CIVP-ALABE - 
modalidades V e VL. 

Os métodos de análise aceites para o CIVP-ALABE nas modalidades V e VL, baseados 

no compêndio de métodos internacionais do OIV, são os seguintes: 

Parâmetros Unidades 
A 

(OIV I e II) 
B 

(OIV III) 
C 

(OIV IV e Métodos internos) 
D 

(FTIR) 

Massa volúmica a 
20ºC 

g/ml 

- Picnometria 
(OIV-MA-AS2-01A) 
- Densimetria eletrónica 
(OIV-MA-AS2-01A) 
- Densimetria com balança 
hidrostática 
(OIV-MA-AS2-01A) 

 

- Areometria 
(OIV-MA-AS2-01B) 
Métodos internos 

- FTIR 

TAV Adquirido % vol. 

- Picnometria 
(OIV-MA-AS2-01A) 
- Densimetria eletrónica 
(OIV-MA-AS2-01A) 
- Densimetria com balança 
hidrostática 
(OIV-MA-AS2-01A) 

 

- Areometria 
(OIV-MA-AS312-01B) 
- Refratometria 
- Métodos internos 

- FTIR 

TAV Total % vol.   
Cálculo 
Métodos internos 

- FTIR 

Extrato Seco Total g/L 
- Gravimetria  
(OIV-MA-AS2-03A) 

 

- Densimetria (cálculo) 
Massa volúmica a 20ºC: Densimetria 
eletrónica 
TAV Adquirido: Densimetria eletrónica 
Acidez Volátil: Titrimetria com indicador 

(OIV-MA-AS2-03B) 
- Densimetria (cálculo) 
Massa volúmica a 20ºC: Areometria 
TAV Adquirido: Areometria 
Acidez Volátil: Titrimetria com indicador 

(OIV-MA-AS2-03B) 

- Métodos internos e Densimetria 
(cálculo) utilizando outras 
combinações de métodos 

- FTIR 

Extrato Não Redutor g/L   
- Cálculo 
- Métodos internos 

- FTIR 

Açúcares Totais g/L 
- HPLC 
(OIV-MA-AS311-03) 

 
- Potenciometria 
Métodos internos 

- FTIR 

Substâncias 
Redutoras 

g/L   

- Clarificação 
(OIV-MA-AS311-01A) 
Métodos internos 

- FTIR 

Glucose + Frutose g/L 

- Método enzimático 
(OIV-MA-AS311-02) 
- HPLC 
(OIV-MA-AS311-03) 

Potenciometria 
(OIV-MA-AS311-07) 

- Métodos internos - FTIR 

Acidez Total 
g (ácido 

tartárico)/L 

- Titrimetria potenciométrica ou 
com indicador 
(OIV-MA-AS313-01) 

 - Métodos internos - FTIR 

Acidez Volátil 
g (ácido 

acético)/L 
- Titrimetria com indicador 
(OIV-MA-AS313-02)  - Métodos internos - FTIR 

Acidez Fixa 
g (ácido 

tartárico)/L 
- Cálculo 
(OIV-MA-AS313-03)  - Métodos internos - FTIR 

SO2 Molecular mg/L   

- Molecular 
(OIV-MA-AS323-04C) 
- Métodos internos 

- FTIR 

SO2 Livre mg/L 
- Titrimetria 
(OIV-MA-AS323-04A)  

- Iodometria 
(OIV-MA-AS323-04B) 
- Métodos internos 

- FTIR 

SO2 Total mg/L 
- Titrimetria 
(OIV-MA-AS323-04A) 

 

- Iodometria 
(OIV-MA-AS323-04B) 
- Métodos internos 

- FTIR 

pH  
- Potenciometria 
(OIV-MA-AS313-15)  - Métodos internos - FTIR 

 

 

 

 

 

 

http://www.oiv.int/oiv/files/OIV-MA-AS2-01A_EN.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/OIV-MA-AS2-01A_EN.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/OIV-MA-AS2-01A_EN.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS2-01B.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS312-01A.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS312-01A.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS312-01A.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS312-01B.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS2-03A.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/OIV-MA-AS2-03B_EN.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/OIV-MA-AS2-03B_EN.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS311-03.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS311-01A.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS311-02.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS311-03.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS311-07.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-01.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-02.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-03.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS323-04C.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/OIV-MA-AS323-04A_EN.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS323-04B.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/OIV-MA-AS323-04A_EN.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS323-04B.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/OIV-MA-AS313-15_EN.pdf
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Parâmetros Unidades 
A 

(OIV I e II) 
B 

(OIV III) 
C 

(OIV IV e Métodos internos) 
D 

(FTIR) 

Ácido acético g/L   
- Método enzimático 
- Métodos internos 

- FTIR 

Ácido cítrico g/L 
- Método enzimático 
(OIV-MA-AS313-09) 

 

- HPLC 
(OIV-MA-AS313-04) 
- Método químico 
(OIV-MA-AS313-08) 
- Cromatografia iónica (OIV-MA-
AS313-16) 
- Métodos internos 

- FTIR 

Ácido L-málico g/L 
- Método enzimático 
(OIV-MA-AS313-11)  - Métodos internos - FTIR 

Ácido lático g/L 

- Método enzimático 
(OIV-MA-AS313-07) 
Eletroforese capilar 
(OIV-MA-AS313-19) 

 

- HPLC 
(OIV-MA-AS313-04) 
- Métodos internos 

- FTIR 

Ácido sórbico mg/L   

- Espetrofotometria 
(OIV-MA-AS313-14A) 
- Cromatografia gasosa 
(OIV-MA-AS313-14B) 
- Cromatografia em camada fina 
(OIV-MA-AS313-14C) 
- Eletroforese capilar 
(OIV-MA-AS313-18) 
- HPLC 
(OIV-MA-AS313-20) 
- Métodos internos 

- FTIR 

Sulfatos mg K2SO4/L 
- Gravimetria 
(OIV-MA-AS321-05A) 

- Eletroforese capilar 
(OIV-MA-AS313-19) 

- Métodos internos - FTIR 

Cloretos mg NaCl/L 
- Potenciometria 
(OIV-MA-SA321-02) 

 - Métodos internos - FTIR 

Densidade ótica a 
420 nm 

   

- Espetrofotometria 
(OIV-MA-AS2-07B) 
- Métodos internos 

- FTIR 

Densidade ótica a 
520 nm 

   

- Espetrofotometria 
(OIV-MA-AS2-07B) 
- Métodos internos 

- FTIR 

Densidade ótica a 
620 nm 

   

- Espetrofotometria 
(OIV-MA-AS2-07B) 
- Métodos internos 

- FTIR 

Intensidade corante    

- Espetrofotometria 
(OIV-MA-AS2-07B) 
- Métodos internos 

- FTIR 

Tonalidade    

- Espetrofotometria 
(OIV-MA-AS2-07B) 
- Métodos internos 

- FTIR 

Cálcio mg/L 
- Espetrofotometria de Absorção 
Atómica 
(OIV-MA-AS322-04) 

 - Métodos internos  

Ferro mg/L   

- Espetrofotometria de Absorção 
Atómica 
(OIV-MA-AS322-05A) 
- Método colorimétrico 
(OIV-MA-AS322-05B) 
- Métodos internos 

 

Cobre mg/L   

- Espetrofotometria de Absorção 
Atómica 
(OIV-MA-AS322-06) 
- Métodos internos 

- 

Potássio mg/L 
- Espetrofotometria de Absorção 
Atómica 
(OIV-MA-AS322-02A) 

 

- Espetrofotometria de Emissão 
Atómica 
(OIV-MA-AS322-02B) 
- Métodos internos 

 

 

http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-09.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-04.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-08.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-16.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-16.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-11.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-07.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/OIV-MA-AS313-19_EN.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-04.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-14A.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-14B.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-14C.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-18.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS313-20.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS321-05A.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/OIV-MA-AS313-19_EN.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-SA321-02.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS2-07B.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS2-07B.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS2-07B.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS2-07B.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS2-07B.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/.../OIV-MA-AS322-04.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/.../OIV-MA-AS322-05A.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/.../OIV-MA-AS322-05B.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/.../OIV-MA-AS322-05B.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/.../OIV-MA-AS322-06.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS322-02A.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/6%20-%20Domaines%20scientifiques/6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-4-1/EN/OIV-MA-AS322-02B.pdf
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Regras relativas a alterações/correções de dados 
destinados à emissão de relatórios pela ALABE 

1. A inserção de dados é da inteira responsabilidade das entidades 

participantes nos circuitos interlaboratoriais ALABE, as quais deverão 

certificar-se, antes da submissão estar concluída, através de visualização cuidada da 

página web, que os mesmos se encontram devidamente inseridos; 

2. Após submissão dos dados, as entidades poderão validar os mesmos através da 

análise dos valores inseridos constantes do email automático enviado aquando da 

submissão eletrónica ou através da opção de visualização dos dados inseridos no 

menu de entrada na área reservada; 

3. Após emissão de relatórios pela ALABE, não são possíveis quaisquer alterações / 

correções a relatórios devido a factos não imputáveis à ALABE; 

4. Eventuais solicitações de alteração/correção a relatórios deverão ser sempre 

comunicadas até 24 horas após o término da data fixada para realização e inserção 

de resultados. 
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Contactos 

ALABE – Associação dos Laboratórios de Enologia 

Rua Ferreira Borges, 27 
4050-253 PORTO - Portugal 
 

 

 

Website: www.alabe.pt 

 


