
 Universidade de 

Aveiro 2019 
Departamento de Química 

Ana Rita Marques 
Rebelo 

 

Desenvolvimento e validação de um método analítico 
de caraterização de tratamentos de superfície em 
rolhas de cortiça 

 

 

   

  



  



 Universidade de 
Aveiro 2019 

Departamento de Química 

Ana Rita Marques 
Rebelo 

 
 

Desenvolvimento e validação de um método analítico 
de caraterização de tratamentos de superfície em 
rolhas de cortiça 

 Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento 
dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia 
Química, realizada sob a orientação científica do Doutor João Tedim, 
Professor Auxiliar do Departamento de Engenharia de Materiais e 
Cerâmica da Universidade de Aveiro e co-orientação do Doutor Luís 
Cabrita, Responsável da Divisão de Engenharia de Produto da 
Amorim&Irmãos, S.A.. 

 

 

 

   

 

  



  



 

  

  

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, à minha irmã e aos meus avós, pelo 
incansável apoio e por terem sempre acreditado em mim. 

 

 

 

  



  



 

  
 

 

 

 

 

 

O júri   

 

presidente Maria Inês Purcell de Portugal Branco  

Professora Auxiliar do Departamento de Química da Universidade de Aveiro 

 João António Baptista Pereira de Oliveira  

Professor Associado do Departamento de Química da Universidade de Aveiro  

 Luís Manuel Estêvão Cabrita 

Responsável da Divisão de Engenharia de Produto da Amorim&Irmãos, S.A.. 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



  



 

  

  

Agradecimentos 

 

Gostaria de exprimir algumas palavras de agradecimento a todas as pessoas e 
entidades que tornaram possível a realização desta dissertação. 

À Amorim&Irmãos, S.A., por me terem concedido a oportunidade de estagiar nas 
suas instalações e a todas as pessoas que contribuíram para o meu processo 
de integração na empresa. 

À Divisão de Engenharia de Produto Amorim&Irmãos, S.A., pelo bom ambiente 
de trabalho e por todos os ensinamentos prestados. Ao meu orientador 
empresarial, Doutor Luís Cabrita, pela confiança. Por todo o apoio, pelo 
conhecimento científico que me transmitiu e pela orientação prestada ao longo 
do estágio. 

Ao meu orientador académico, Professor João Tedim, pela orientação e pela 
disponibilidade prestada ao longo de toda a dissertação. Pela partilha e 
discussão de ideias que sempre me incentivaram a dar o meu melhor. 

Ao Professor João Lima e ao investigador David Sousa da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, por toda a ajuda na 
realização deste projeto. Pela disponibilidade e pelo conhecimento sobre 
inteligência artificial que me transmitiram.  

À Doutora Isabel Sousa e à Doutora Cristina Neves, investigadoras do CICECO, 
por todos os ensinamentos e apoio prestado na realização dos ensaios FTIR-
ATR, SEM e medição de ângulos de contacto. 

À minha família que provou que o ‘’impossível’’ não existe. Aos meus pais, um 
obrigado do tamanho do mundo. Por sempre terem acreditado em mim, pela 
motivação, pela paciência e por me terem concedido a oportunidade de chegar 
onde cheguei. À minha irmã por todo o carinho e compressão ao longo destes 5 
anos. Aos meus avós pelo conforto e por sempre me terem desejado ‘’tudo de 
bom’’. 

Aos meus amigos de sempre pelo apoio e boa disposição. 

Aos meus colegas de estágio pelo companheirismo, entreajuda e pelo excelente 
ambiente de trabalho. 

 

 

  



  



  

  

Palavras-chave Rolhas, cortiça, tratamento de superfície, fluorescência, sonda UV, inteligência 

artificial, FTIR-ATR, SEM, ângulos de contacto. 

Resumo A presente dissertação teve como principal objetivo o desenvolvimento e validação 
de um método analítico que permitisse caracterizar a distribuição do tratamento de 
superfície em rolhas de cortiça, em tempo real e numa lógica rolha-a-rolha. 
O tratamento de superfície é uma das etapas finais do processo de produção de 
rolhas de cortiça e consiste na aplicação de uma fina camada de produtos cuja 
constituição base é silicone, parafina, ou uma mistura de ambos, com o objetivo de 
facilitar a inserção e extração da rolha no gargalo da garrafa de vidro.  
Atualmente, os métodos de controlo da qualidade do tratamento de superfície 
utilizados pela Corticeira Amorim são demorados e realizados fora de linha (offline), 
sendo o ensaio de forças de extração o mais utilizado. Este ensaio incide apenas 
sobre uma amostra limitada de rolhas e não permite visualizar a distribuição nem a 
homogeneidade do referido tratamento sobre a superfície de cada rolha. 
O método desenvolvido neste trabalho para caracterizar a distribuição do tratamento 
de superfície em rolhas de cortiça baseia-se na emissão de luz por fluorescência. 
Para o efeito, utilizou-se um tratamento de elastómero de silicone ao qual foi 
adicionado um composto (sonda) fluorescente. A aplicação deste tratamento de 
superfície em rolhas e a sua observação sob luz UV permitiu identificar, mesmo a 
olho nu, zonas ativas (correspondentes à emissão de luz por fluorescência) e zonas 
não ativas (sem emissão de fluorescência) na superfície de rolhas naturais e 
aglomeradas. 
Fotografaram-se rolhas com e sem tratamento e ainda rolhas com tratamento 
padronizado, sob luz UV. Estas fotografias foram depois alimentadas a um algoritmo 
de IA (Inteligência Artificial) baseado em Redes Neuronais Artificiais. O 
desenvolvimento do algoritmo, bem como o tratamento e processamento das 
imagens foi realizado pelo Professor João Carlos Lima e pelo investigador David 
Sousa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. O 
resultado desta ferramenta forneceu informação sobre a percentagem da superfície 
das rolhas coberta com tratamento fluorescente. Foi assim possível pela primeira 
vez visualizar a distribuição do tratamento aplicado na totalidade da superfície de 
rolhas de cortiça, de forma expedita e não destrutiva. 
Paralelamente, recorreu-se a técnicas espectroscópicas complementares (FTIR-
ATR, SEM) que permitiram comprovar que as zonas ativas correspondiam a zonas 
tratadas com elastómero contendo sonda UV, e que as zonas não ativas não 
continham tratamento, tanto em rolhas naturais como em aglomeradas. Visualizou-
se que as zonas ativas eram cobertas por uma camada de tratamento e que as zonas 
não ativas não apresentavam vestígios de tratamento. 
Mediu-se também os ângulos de contacto pelo método da gota séssil com três 
solventes e calculou-se as energias de superfície das rolhas nos corpos e nos topos 
pelo modelo de OWRK. Concluiu-se que a aplicação do elastómero de silicone com 
sonda UV aumenta os ângulos de contacto, tornando a superfície da rolha mais 
hidrofóbica e reduzindo a energia superficial, não se tendo observado diferenças 
significativas entre corpos e topos das rolhas.  
Tentou-se ainda relacionar a percentagem de cobertura da superfície da rolha 
(estimada pelo algoritmo de IA) com os testes das forças de extração, mas não se 
encontrou uma relação com a quantidade de elastómero aplicado às rolhas, nas 
condições testadas.  
Finalmente, ainda no âmbito deste trabalho, desenvolveu-se um protótipo de 
aplicação de tratamento de superfície numa lógica rolha-a-rolha, no qual se recorreu 
à aplicação da sonda UV acima referida para resolver alguns dos problemas 
mecânicos e melhorar o desempenho do protótipo. 

  



  

Keywords Stoppers, cork, surface treatment, fluorescence, UV tracer, artificial inteligence, 
FTIR-ATR, SEM, contact angles. 

Abstract The main objective of the present dissertation was the development and validation of 
an analytical method to characterize the surface treatment distribution in cork 
stoppers, in real time and in a stopper-to-stopper logic.  
Surface treatment is one of the final stages of cork stopper production process and 
consists of applying a thin layer of products based on silicone, paraffin or a mixture 
of both, in order to facilitate the insertion and extraction of the cork stopper in the 
glass bottle. 
Currently, Corticeira Amorim’s surface treatment quality control methods are time 
consuming and performed offline, with the extraction force test being the most widely 
used. This test focuses only on sampling of a limited number of cork stoppers and 
does not allow the assessment of distribution and homogeneity of the surface 
treatment in each cork stopper.  
The method developed in this work to characterize the surface treatment distribution 
in cork stoppers is based on fluorescence emission by an active compound (probe) 
added to the silicone elastomer treatment. The application of this surface treatment 
to cork stoppers and the observation under UV light allowed to identify to the naked 
eye, active zones (with fluorescence emission) and non-active zones (without 
fluorescence emission) on the surface of both natural and agglomerated cork 
stoppers. 
Stoppers with and without treatment, as well as stoppers with standardized treatment 
were photographed under UV light. These photographs were then fed to an AI 
(Artificial Intelligence) algorithm based on Artificial Neural Networks. The 
development of the algorithm, as well as the processing of the images, was carried 
out by Professor João Carlos Lima and researcher David Sousa of the Faculty of 
Science and Technology of the University Nova de Lisboa. The output of this tool 
provided information on the percentage of the stopper surface covered with 
fluorescent treatment. It was, thus, possible for the first time to visualize the 
distribution of the treatment applied to the entire surface of cork stoppers, 
expeditiously and in a non-destructive manner. 
At the same time, complementary spectroscopic techniques (FTIR-ATR, SEM) were 
used to prove that the active zones corresponded to areas treated with UV tracer-
containing elastomer, while the non-active zones contained no treatment. 
Furthermore, active zones were found to be covered by a treatment layer while non-
active zones showed no trace of treatment.  
Contact angles were also measured by the sessile drop technique with three different 
solvents and the surface energy on bodies and tops of the cork stoppers were 
calculated by the OWRK model. It was concluded that the application of silicone 
elastomer with a UV tracer increases the contact angles, makes the cork surface 
more hydrophobic and reduces the surface energy, with no significant differences 
between stopper bodies and tops.  
An attempt was also made to correlate the percentage of surface coverage 
(estimated by the AI algorithm) with the extraction forces, but no relation was found 
between the amount of elastomer used and the extraction tests under the conditions 
tested.  
Finally, a prototype for application of the surface treatment application in a stopper-
by-stopper logic was developed and the surface treatment containing the UV probe 
was used to solve mechanical issues and consequently improve the prototype 
performance. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento e Motivação 

Desde a extração da cortiça dos sobreiros até à sua transformação em produtos de 

valor acrescentado, como é o caso das rolhas, ocorrem múltiplos processos. A presente 

dissertação tem como foco principal um dos processos finais da produção de rolhas, o 

tratamento de superfície. Trata-se da aplicação de um revestimento lubrificante com o intuito 

de facilitar a inserção e extração da rolha da garrafa, bem como reforçar a sua capacidade 

de vedação. Atualmente, os tratamentos de superfície são aplicados em modo descontínuo 

(batch) e o controlo de qualidade é realizado à posteriori, através do engarrafamento de rolhas 

tratadas e medição de caraterísticas físico-mecânicas, como as forças de extração. Este 

ensaio é demorado, operado em fora de linha de produção (offline) e incide apenas numa 

pequena amostra de rolhas.  

O objetivo da dissertação é desenvolver e validar um método analítico expedito que 

permita, em tempo real, caraterizar a camada de tratamento de superfície aplicada em toda 

a superfície da rolha e numa lógica rolha-a-rolha. Para tal, pretende-se conceber um método 

através da incorporação de uma sonda de fluorescência na formulação de tratamentos de 

superfície que permita avaliar a distribuição do tratamento aplicado. Desta forma, assegurar-

se-ia um melhor controlo de qualidade do processo de tratamento de superfície.  

Adicionalmente, em colaboração com a Cláudia Teixeira, estudante de dissertação do 

Mestrado Integrado em Engenharia Química da Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto, testou-se a metodologia desenvolvida num protótipo de tratamento de superfície 

rolha-a-rolha, por oposição ao atual tratamento de rolhas em tambor. Este protótipo tem como 

intuito aplicar o tratamento de superfície de uma forma homogénea em toda a superfície de 

cada rolha de cortiça.  

A presente dissertação foi realizada em ambiente empresarial na empresa Amorim & 

Irmãos, com duração de 6 meses, entre fevereiro e julho de 2019, no âmbito da unidade 

curricular de Dissertação do 5º ano do Mestrado Integrado de Engenharia Química da 

Universidade de Aveiro. 

1.1.  O Grupo Américo Amorim, S.A 

O Grupo Américo Amorim teve a sua génese numa fábrica de rolhas de cortiça em 

1870, em plena região do Vinho do Porto. A proximidade com os produtores de vinho 

contribuiu para criar afinidades, respondendo com rapidez aos seus clientes.[1] 

Atualmente, o Grupo detém o título de líder mundial, sendo uma das maiores, mais 

empreendedoras e dinâmicas multinacionais portuguesas. A aposta em várias áreas, 

apresentadas na Figura 1.1, indica uma visão de crescimento e a aplicação do lema ‘’ nem 

um só mercado, nem um só cliente, nem uma só divisa, nem um só produto’’.[2] 
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Figura 1.1 - Áreas de atividade do Grupo Américo Amorim, unidades de negócio resultantes da exploração da 

cortiça e estrutura das unidades industriais da Corticeira Amorim SGPS, S.A..[3] 

1.1.1. Corticeira Amorim, SGPS, S.A. 

Nos anos 60, iniciou-se um processo de verticalização do negócio da cortiça, com a 

exploração de novas aplicações desta matéria-prima. A experiência secular possibilitou a 

criação de dezenas de novas empresas que incorporam a Unidade de Negócios da Corticeira 

Amorim, SGPS, S.A..[1][3] 

A Amorim&Irmãos S.A., fundada em 1922, integra a Unidade de Negócios de Rolhas 

da Corticeira Amorim SGPS, S.A., sendo a maior produtora e fornecedora de rolhas de cortiça 

a nível mundial. Anualmente, regista uma produção de cerca 5,4 mil milhões de rolhas, o que 

se traduz em cerca de 30 % da quota do mercado global da cortiça. 

As oito unidades industriais que estão associadas à produção de rolhas são a Amorim 

& Irmãos de Lamas (AI), a De Sousa (DS), a Amorim Distribuição (AD), a Champcork (CHK), 

a Porto Cork (PTK), a Equipar (EQP), a Amorim Top Series (ATS) e a Vasconcelos e Lincke 

(VL).[1][4][5] 

1.1.2. Tipos de rolhas e principais caraterísticas 

Atualmente, a Corticeira Amorim produz diversas espécies de rolhas, podendo 

adequar as caraterísticas (calibre, cor e marcas) de cada uma às exigências do cliente, tendo 

sempre presente uma noção de qualidade de excelência. Assim, a empresa apresenta uma 

elevada capacidade no fornecimento de rolhas apropriadas para qualquer tipo de bebidas. 

Na Tabela A.1 do Anexo A, estão descritas as caraterísticas e aplicações de cada uma das 

rolhas produzidas. 
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1.2. A cortiça 

A cortiça é uma matéria-prima 100 % natural, reutilizável e reciclável extraída dos 

sobreiros. Trata-se de um parênquima suberoso, originário do meristema súbero-felodérmico 

do sobreiro (Quercus suber L.), constituindo o revestimento do seu tronco e ramos que se 

reconstitui de cada vez que lhe for retirada. O sobreiro é uma árvore de grande longevidade 

e elevada capacidade de regeneração, podendo atingir 10 a 15 metros de altura em árvores 

com 150 a 200 anos. Um sobreiro adulto pode produzir em cada extração entre 40 kg e 60 

kg de cortiça e pode ser descortiçado cerca de 17 vezes.[6][7][8][9][10]  

Por ano, os sobreiros produzem uma espessura de cortiça variável, de 1 a 10 mm, 

conforme as idades da cortiça e da árvore, o seu estado de saúde e as condições ambientais. 

Reunidas todas as condições favoráveis ao desenvolvimento do sobreiro, dá-se a formação 

da cortiça. Na Figura 1.2 está apresentado um corte transversal do sobreiro, onde se pode 

verificar que a cortiça corresponde à casca do mesmo.[8] 

Existem três tipos de cortiça: virgem, secundeira e amadia. A identificação do tipo deste 

material faz-se consoante a idade da cortiça. Este tema é abordado na secção 1.3.5 com 

mais detalhe. 

 

Figura 1.2 - Identificação das partes constituintes do sobreiro através de um corte transversal. [11] 

1.2.1. Geografia dos Montados 

Os montados de sobros apenas existem em alguns países mediterrânicos, como é o 

caso de Portugal, Espanha, Itália, França, Marrocos, Tunísia e Argélia - Figura 1.3. 

Atualmente, a área total ocupada por montados é de cerca de 2,1 milhões de hectares em 

todo o mundo.[11] 

Como a cortiça é uma matéria natural, a sua qualidade e espessura depende de 

diversos fatores, como o tipo de solo, o clima, as condições vegetativas, as idades de árvore 

e o tipo de exposição florestal. Por estes motivos, os montados podem ser encontrados na 

bacia do mediterrâneo ocidental, onde encontra as seguintes condições ideias para o seu 

crescimento: [11] 

 Solos arenosos sem calcário, com baixo nível de azoto e fósforo, elevado nível de 

potássio e valores de pH entre 4,8 e 7,0; 

 Precipitação de 400 mm -800 mm por ano; 

 Temperatura entre -5 ºC e 40 ºC; 

 Altitude de 100 m-300 m. 

Lenho 

Entrecasco 

Cortiça 
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Desta forma, explica-se a ausência de montados nas regiões montanhosas mais frias 

do Norte e Centro de Portugal, bem como no litoral e nas regiões fronteiriças do Centro e Sul, 

devido à acentuada aridez. Assim, o montado encontra-se maioritariamente no sul do país, 

como Évora, Setúbal, Portalegre, Beja, Santarém, sendo que o Alentejo ocupa 84 % do 

total.[6] 

 

Figura 1.3 - Localização do montado.[10] 

1.2.2. Estrutura física 

No século XVII, surgiu um grande interesse pela cortiça, pelo que os primeiros 

investigadores, Robert Hooke e, mais tarde, Antoni van Leeuwenhoek, observaram a sua 

estrutura celular pela primeira vez ao microscópio. Esta descoberta foi bastante importante 

para, no final do século XVIII, se ter desenvolvido um estudo para tentar perceber a 

composição química da cortiça.[9] 

Microscopicamente, a cortiça é um tecido suberoso constituído por células de aspeto 

alveolar dispostas de modo compacto, sem espaços intercelulares e de forma regular, cujo 

conteúdo desapareceu durante o crescimento e sofreu um posterior processo de 

suberificação das membranas celulares. As células estão empilhadas lateralmente de forma 

a que cada célula esteja em contacto com 14 células vizinhas. Cada célula tem a forma de 

um prisma pentagonal ou hexagonal. Estas apresentam uma dimensão média de 20 μm -25 

μm e a espessura das paredes celulares é de 1,5 μm. Num centímetro de cortiça podem-se 

contar cerca de 40 milhões de células dispostas em fiadas perpendiculares ao tronco de 

sobreiro.[6][9][12] 

O volume das paredes das células é de cerca de 10 % a 15 % do volume total, o que 

significa que existe um espaço vazio de cerca de 85 % a 90 %.[12] 

A estrutura da parede celular ainda não é conhecida com exatidão, sendo que os 

modelos existentes se baseiam no que é sabido sobre a parede celular da madeira. De uma 

maneira geral, considera-se que a parede celular da cortiça é constituída por uma lamela 

média, uma parede primária, secundária e terciária. A lamela média e parede primária 
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correspondem à primeira camada originada que se desenvolve ainda durante a fase de 

crescimento da célula. Estas são finas e lenhificadas. A parede secundária, que surge após 

a parede primária, é constituída por camadas alternadas de suberina e ceras, sendo possível 

identificar subcamadas. A parede terciária deposita-se sobre a secundária e contém lenhina 

e celulose, revestindo interiormente as células. Todas as camadas referidas podem ser 

observadas na Figura 1.4.[7][13] 

 

Figura 1.4 - Camadas da parede celular das células de cortiça. [9] 

Após a extração da cortiça dos sobreiros, a parte exterior do entrecasco fica exposta 

e é ‘’empurrada’’ pelas sucessivas camadas de novas células formadas no interior dando 

origem à ‘’raspa’’. Esta última é o principal constituinte da parte externa da cortiça que seca, 

contrai e endurece, ocorrendo a formação de fendas devido ao crescimento. Da mesma 

forma, a parte interna do tecido suberoso, que corresponde à última camada de crescimento 

anual, é denominada por ‘’barriga’’ ou ventre’’, sendo que tem menor elasticidade do que as 

outras camadas e apresenta orifícios dos canais lenticulares.[7]  

Ao longo da espessura da cortiça é possível observar os vários anéis de crescimento, 

distinguíveis por serem constituídos por células formadas com diferentes espessuras das 

suas paredes celulares e com diferentes dimensões, dependendo da estação do ano onde 

são formadas, primavera/verão ou outono/inverno.[7]  

A estrutura da cortiça é anisotrópica. As três principais direções definidas para a 

cortiça são a radial (paralela aos raios da árvore), a axial (direção vertical da árvore) e 

tangencial (perpendicular às direções referidas e tangente à circunferência da seção da 

árvore). Em relação às secções, a secção perpendicular à direção radial designa-se por 

tangencial, a secção transversal é a secção perpendicular à direção axial e a secção 

perpendicular à direção tangencial designa-se por secção radial. Na Figura 1.5 é possível 

visualizar a estrutura das células de cortiça nas três seções definidas; na Figura 1.6 estão 

identificadas as secções e as direções de crescimento da cortiça.[7][9]  

Parede terciária 

Suberina 

Parede secundária 

Ceras 

Parede primária 

Lamela média 
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Figura 1.5 - Seções de visualização da cortiça: A- seção tangencial, B-seção axial, C-seção radial. Imagens 

captadas por SEM.[32]  

 

Figura 1.6 - Esquema adaptado da orientação das direções e seções principais da cortiça em relação ao tronco 

da árvore.[13] 

1.2.3. Composição química 

A química da cortiça ainda é um assunto sob investigação e existem várias questões 

que ainda têm de ser esclarecidas, como é o caso de alguns aspetos da estrutura polimérica 

dos componentes da cortiça, a sua representação em 3D e biossíntese. A parece celular é 

quimicamente composta por dois tipos de componentes: componentes estruturais e 

componentes não-estruturais.[7][14] 

Os componentes estruturais são macromoléculas de natureza polimérica, insolúveis e 

são responsáveis pelo suporte e estrutura da parede celular. É de notar que a remoção de 

um componente estrutural da parede celular só é possível através de ataques químicos ou 

mecânicos que promovem a despolimerização parcial e solubilização, e altera as 

caraterísticas das células. Os componentes estruturais da parede celular da cortiça são a 

suberina, a lenhina e os polissacarídeos (celulose e hemiceluloses).[7] 

Os componentes não estruturais classificam-se em extratáveis, componentes 

orgânicos de baixo peso molecular que podem ser solubilizados através de solventes 

apropriados, e minerais inorgânicos, não extratáveis, que fazem parte da cinza residual após 

incineração total. Os componentes extratáveis podem ser divididos em ceras e taninos.[7] 

Secção tangencial 

Secção transversal 

Secção radial 

Direção tangencial 

Direção radial 

Direção axial 
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Figura 1.7 - Esquema dos componentes estruturais e não-estruturais presentes na cortiça e correspondente teor 

mássico. 

 Suberina 

 A suberina é o principal componente da parece celular da cortiça correspondendo a 

45 % da sua constituição total. Trata-se de uma macromolécula lipofílica natural que envolve 

as paredes de cada célula, sendo responsável por conferir impermeabilidade a gases e 

líquidos, expondo o seu carater hidrofóbico. É um poliéster natural complexo, constituído por 

ácidos gordos de cadeia longa (18 a 30 átomos de carbono) e glicerol. As funções carboxílicas 

da macromolécula encontram-se esterificadas, de forma entrecruzada, por compostos 

fenólicos. A sua complexidade é devida ao seu duplo caráter, aromático e alifático.[13][6] 

Note-se que como a suberina é um componente estrutural da parede celular da 

cortiça, esta não pode ser removida sem prejudicar a integridade da parede e a forma da 

célula. Este composto além de ser infusível, também é insolúvel em compostos orgânicos. 

Assim, a suberina é obtida pela despolimerização, ocorrendo a quebra das ligações éster 

intermonoméricas, e solubilização dos resíduos obtidos. Através da despolimerização podem-

se obter hidroxiácidos alifáticos, ácidos gordos (mono e dicarboxílicos), ésteres metílicos de 

ácidos gordos e de álcoois alifáticos e resíduos fenólicos. Estes compostos podem ser 

separados e identificados utilizando cromatografia gás-líquido, espetrometria de massa, 

espetroscopia de infravermelho e ressonância magnética nuclear.  

Relativamente aos monómeros do composto em questão, estes são maioritariamente 

constituídos por hidroxiácidos, seguindo-se os ácidos dicarboxílicos, álcoois alifáticos e 

ácidos monocarboxílicos. Quanto aos resíduos fenólicos, a informação é escassa.[13][7][9] 

Lenhina 

A lenhina é o segundo componente mais importante na composição da cortiça, 

correspondendo a 27 % da sua constituição total. Trata-se de um polímero de estrutura 

entrecruzada e de caráter aromático, constituído por álcoois derivados do 1-fenilpropano, 

nomeadamente os álcoois aromáticos p-cumarílico, coniferílico e sinapílico - Figura 1.8 - que 

diferem entre si no grau de substituição dos carbonos 3 e 5 por grupos metoxilo. A 

polimerização tem início na desidrogenação enzimática destes álcoois, dando origem a 

Parede Celular
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radicais fenólicos. A reação entre estes radicais pode ocorrer em diversas posições, sendo 

possível a formação de ligações éter e carbono-carbono de vários tipos, como β-O-4, α-O-4, 

β-β, β-5, 5-5, 4-O-5, β-1, formando então um dímero. Posteriormente, a reação prossegue de 

modo semelhante através de uma desidrogenação enzimática do dímero, que pode 

combinar-se com outro radical monómero ou dímero. Assim, surge um processo de 

acoplamento que leva à formação de uma macromolécula estável com uma estrutura 

entrecruzada. Esta macromolécula tem elevado peso molecular e é um polímero amorfo, 

irregular e reticulado. A lenhina é o principal responsável pela compressibilidade e 

viscoelasticidade. Para se obter lenhina isolada de outros componentes, primeiro ocorre a 

extração de ceróides e taninos. Posteriormente, procede-se à despolimerização da suberina 

e hidrólise dos polissacarídeos.[6], [7][15] 

 

Figura 1.8 - Álcoois constituintes da estrutura da lenhina. 

Polissacarídeos 

Os polissacarídeos correspondem a 12 % da constituição total da cortiça e são os 

principais responsáveis pela estrutura e suporte da parede celular das células da cortiça. 

Estes podem ser de dois tipos: celulose e hemicelulose. Ambos os compostos são polímeros 

de elevado peso molecular.[6] 

Na Figura 1.9 encontra-se a estrutura química da celulose, um homopolímero linear 

que constituído por monómeros de β- D-glucopiranose, interligados por ligações glicosídicas. 

As moléculas de celulose dispõem-se lado a lado, formando uma estrutura compactada e 

organizada com ligações de hidrogénio intramoleculares e ligadas entre si por ligações de 

hidrogénio intermoleculares. Esta estrutura é maioritariamente cristalina.[9] 

 

Figura 1.9 - Estrutura química da celulose presente na cortiça. [9] 

As hemiceluloses, hexoses (glucose, manose, galactose, ramnose, ácido glucurónico) 

e pentoses (xilose, arabinose), são heteropolissacarídeos não celulósicos e estão associadas 

Ácido cumarílico Ácido coniferílico Álcool sinapílico 
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à celulose e à lenhina na parede das células, sendo facilmente hidrolisadas por ácidos, 

originando os seus constituintes monoméricos. Estes são solúveis em água e em soluções 

fracamente alcalinas. 

As hemiceluloses diferem da celulose. Além de possuírem uma constituição 

monomérica diferente, possuem também um menor grau de polimerização e uma estrutura 

linear ramificada. 

Extratáveis  

Os componentes extratáveis são compostos de baixo peso molecular facilmente 

extraídos das células de cortiça com diferentes tipos de solventes, sem afetar sensivelmente 

as suas propriedades mecânicas. Os extratáveis incluem compostos de natureza lipídica, 

extraídos por solventes de baixa polaridade, e compostos fenólicos solubilizados com 

solventes polares.[7] 

Fração lipofílica 

A fração lipofílica corresponde a cerca de um terço do total de extratáveis da cortiça, 

sendo que os principais componentes são triterpenos (cerina, friedelina, betulina e ácido 

betulínico). Estes compostos representam cerca de metade da fração lipofílica. Além disso, 

estra fração inclui ainda n-alcanos, n-alcanóis, monoácidos, diácidos, hidroxiácidos alifáticos 

e esteróis. Estes compostos são usualmente obtidos diretamente da cortiça, por extração 

com solventes orgânicos e posteriores operações de separação e purificação, o que 

demonstra que se encontram duma forma não combinada nas paredes das células, 

parecendo contribuir, conjuntamente com a suberina, para uma certa impermeabilização das 

mesmas.[9] 

Compostos fenólicos 

Os compostos fenólicos representam 6 % da composição total da cortiça e incorporam 

compostos fenólicos simples, como fenóis, derivados do ácido benzóico e do ácido cinâmico. 

Dentro destes compostos predominam os polifenóis denominados por taninos, que 

correspondem a mais de 90% (m/m) do total. 

Componentes inorgânicos 

A cortiça também é constituída por componentes inorgânicos de tecidos vegetais em 

quantidades ínfimas, sendo que 60 % (m/m) são catiões cálcio. Também fazem parte fósforo, 

sódio, potássio e magnésio. A determinação dos compostos inorgânicos é feita normalmente 

pela pesagem do resíduo de cinzas após combustão completa da matéria orgânica. 
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1.2.4. Propriedades físico-químicas da cortiça  

As propriedades físicas e químicas da cortiça têm sido alvo de estudo ao longo dos 

anos, uma vez que dependem de vários fatores, como a localização dos montados e das 

condições climatéricas associadas. Além de poder ser diferente de sobreiro para sobreiro, a 

cortiça também pode ser diferente ao longo do sobreiro. Na Tabela 1.1, encontra-se algumas 

das propriedades conhecidas. 

Tabela 1.1 - Propriedades físico-químicas da cortiça. 

Propriedade físico-química Valor característico Unidades 

Densidade [9] 120-180 Kg∙m-3 

Condutividade Térmica [7] 0,040-0,045 W∙m-1∙K
-1

 

Condutividade Elétrica[16] 1,2×10
-10

(@25ºC) S∙m-1 

Resistência Acústica [17] 1,2×10
5
 kg∙m-2∙s-1 

Calor Específico[17] 350 J∙kg
-1

∙K
-1

 

Difusividade Térmica[17] 10
-7

-1,5×10
-7

 m2∙s-1 

Coeficiente de porosidade [9] 1,1 – 18,9 % 

Tensão superficial[14] 49 mJ∙m-2 

 Assim, confirma-se que a cortiça é uma matéria-prima que possui propriedades físicas 

e químicas únicas, que são conferidas pelas caraterísticas da estrutura e composição da 

estrutura celular. 

A cortiça apresenta inúmeras aplicações devido às suas caraterísticas:[6] 

 Leveza – Mais de 50 % do seu volume é ar, o que torna muito leve. 

 Elástica e compressível – A cortiça é o único material sólido que ao ser 

comprimido num dos lados, o outro lado não aumenta de volume. Tem uma ‘’ memória 

elástica’’ que lhe permite adaptar-se às variações de temperatura e pressão. Esta 

caraterística deve-se, mais uma vez, à mistura gasosa presente entre cada célula, que facilita 

a sua compressão até cerca de metade da sua largura e a descompressão, regressando à 

forma original. 

 Excelente isolante térmico e acústico - A cortiça tem baixa condutibilidade 

relativamente ao calor, som e vibração. Isto explica-se pela presença de uma mistura gasosa 

contida nos pequenos compartimentos impermeáveis, isolados uns dos outros. 

 Impermeabilidade a líquidos e gases - Em virtude da presença da suberina e 

ceróides nas paredes celulares, a cortiça é praticamente impermeável a líquidos e gases. A 

sua resistência à humidade permite que a cortiça dure anos sem se deteriorar.  

 Excelente resistência ao fogo e a altas temperaturas - A cortiça é um retardante 

natural de fogo: queima sem chama e não emite gases tóxicos durante a combustão.  
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 Alta resistência à fricção – A cortiça é extremamente resistente à abrasão e tem 

um elevado coeficiente de fricção. Em virtude da sua estrutura semelhante a uma colmeia, a 

resistência ao impacto ou fricção é maior que outras superfícies duras. 

 Hipoalergénica – Como não absorve pó, contribui para a proteção contra alergias. 

1.2.5. Tipos de cortiça 

É possível classificar a cortiça em três tipos: virgem, segundeira e amadia.[11] 

A cortiça virgem é obtida pelo primeiro descortiçamento (desbóia) dos sobreiros com 

25 anos de idade, o que significa que é a primeira cortiça produzida pela árvore. Este tipo de 

cortiça apresenta uma superfície exterior muito irregular e textura mais dura. Além disso, é 

atravessada por sulcos profundos, o que significa que não é viável a utilização da mesma 

para a produção de produtos de cortiça natural, como é o caso da rolha, sendo que é 

aproveitada para fabricar outros produtos de valor acrescentado.[11] 

Após nove anos da primeira extração, ocorre uma segunda dando origem à cortiça 

segundeira. Este material extraído ainda padece dos mesmos problemas que a cortiça 

virgem, embora seja um pouco mais regular e menos dura, logo o seu destino industrial é 

semelhante.[11] 

Contrariamente, a cortiça amadia ou de reprodução é a cortiça resultante dos 

descortiçamentos posteriores, de 9 em 9 anos durante cerca de século e meio. Trata-se de 

um material homogéneo e com caraterísticas físico-mecânicas favoráveis para a produção de 

produtos de cortiça natural com alto valor acrescentado, como as rolhas.[11]  

1.2.6. Fluxo produtivo de rolhas  

A Figura 1.10 apresenta o fluxo produtivo de rolhas na Corticeira Amorim SGPS, S.A.. 

O processo de produção inicia-se com a tiradia que começa no final da primavera, no mês de 

maio, e dura até ao princípio do mês de junho, podendo ser prologando até ao final de agosto. 

Para que o sobreiro produza a sua primeira cortiça (cortiça virgem) é necessário um tempo 

de espera de cerca de 25 anos, para que a árvore consiga alcançar 1,3 m de altura 

relativamente ao solo e 70 cm de perímetro. A cortiça é retirada do sobreiro em porções de 

forma aproximadamente retangular, denominadas pranchas. Estas são enviadas para a 

Amorim Florestal. [10] 

Após a receção das pranchas, estas passam por um processo de estabilização e, 

posteriormente, armazenamento em estaleiro com duração de 6 meses. De seguida, dá-se o 

processo de cozedura, onde as pranchas são cozidas a uma temperatura média de 98 ºC. 

Esta etapa serve de iniciação para a transformação das pranchas, uma vez que torna a 

prancha mais flexível e permite a expansão total das células e uma redução significativa da 

microflora. A cozedura também permite que o gás presente nas células de cortiça se expanda, 

resultando numa estrutura mais uniforme que no passo anterior. 
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Posteriormente, as pranchas são colocadas num armazém com humidade e 

temperatura controladas, onde permanecem durante três semanas. As pranchas são depois 

traçadas, as suas arestas são aparadas para adquirirem uma forma retangular e, 

posteriormente, são separadas. Esta separação baseia-se no calibre e na classe da prancha. 

Existe uma medida na indústria corticeira denominada linha, que permite classificar as 

pranchas consoante a sua espessura. No caso em que as pranchas com mais de 12 linhas, 

estas são classificadas como cheio; contrariamente, as pranchas com menos que 12 linhas 

são classificadas como delgado. Na Figura 1.11 estão identificadas pranchas com diversos 

calibres, bem como o instrumento de medição que permite a classificação das pranchas em 

delgado e cheio, o tira-linhas.  
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Figura 1.10 - Esquema do fluxo produtivo de rolhas de cortiça da Corticeira Amorim SGPS, S.A. 
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Figura 1.11 - Pranchas de diversos calibres (6 a 18) e classes e tira-linhas (instrumento de medição). 

Efetua-se uma separação entre pranchas cheias, delgadas e subprodutos. Ambos os 

tipos de pranchas, cheias e delgadas, são direcionados para o fluxo produtivo de rolhas e os 

subprodutos são remetidos para a produção de isolamentos e/ou revestimentos. Tendo em 

conta a aplicabilidade das pranchas, estas são enviadas para as diferentes unidades 

industriais da Amorim&Irmãos, S.A., consoante as atividades das mesmas. As pranchas 

cheias e delgadas são sujeitas a um processo de vaporização e, posteriormente, dá-se a 

rabaneação, onde se formam rabanadas. A vaporização consiste num processo onde as 

pranchas são sujeitas a diferentes tipos de vapor, de forma a facilitar o seu manuseamento. 

A rabaneação é o processo que corta as pranchas em tiras. Antes da etapa da brocagem as 

pranchas delgadas são sujeitas ao processo de laminação, onde se formam palmilhas. O 

objetivo da laminação é, depois da rabaneação, cortar as tiras transversalmente. A brocagem 

é executada perpendicularmente aos anéis de crescimento da cortiça, de forma a que os 

canais lenticulares fiquem perpendiculares ao comprimento da rolha/disco. Surge uma etapa 

de pré-escolha, onde se faz a seleção de raça e apara. É de notar que a definição de raça é 

o conjunto formado por rolhas e discos. Portanto, existe uma separação entre a raça 

destinada a rolhas e a raça destinada a discos. 

Neste passo, cada produto tem o seu próprio fluxo produtivo. A raça destinada a rolhas 

dá origem a rolhas naturais e as aparas a rolhas aglomeradas, às quais podem ser colados 

discos. 

Rolha Natural  

Após todas as etapas referidas, segue-se a retificação dimensional da raça. 

Retificação: os topos e corpos das rolhas são corrigidos com a finalidade de 

possuírem as dimensões finais especificadas pelo cliente. A correção do diâmetro (corpo da 

rolha) é designada de ponçamento e a correção do comprimento (topos) de topejamento. 

SVE: verifica-se a capacidade de vedação das rolhas. O seu funcionamento passa 

pela inserção das rolhas numa câmara onde ocorre a exerção de pressão numa das 

extremidades das rolhas. Estas apresentam uma boa capacidade de vedação se a pressão 

não sair na outra extremidade.  
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Lavação: consiste na lavagem de rolhas de cortiça utilizando, principalmente, 

peróxido de hidrogénio. A finalidade da lavação é para assegurar a limpeza e desinfeção das 

rolhas, bem como branqueamento e despoeiramento. É de notar que antes e depois da 

lavação ocorrem escolhas eletrónicas com a finalidade de separar rolhas. Antes da lavação 

as rolhas são separadas por classes industriais (AA,A,B,C) e, só posteriormente é que são 

separadas por classes comerciais (Flor, Extra, Superior, 1ª até 6ª). 

ROSA® (Rate of Optimal Steam Application): trata-se de um processo de 

descontaminação, cujo principal objetivo é reduzir a concentração de TCA, bem como 

assegurar um teor de humidade adequado, e é comum tanto às rolhas, discos e às aparas. 

Consiste num compartimento com área de 70 m2, com permutadores de calor 

Colmatagem: este processo consiste em cobrir os poros de rolhas de baixa classe 

com uma mistura que contém cola e pó de cortiça. Este processo, além de melhorar não só 

a aparência, tem um impacto positivo na vedação das rolhas.  

Revestimento: esta etapa é obrigatória após a colmatagem, mas é uma etapa 

facultativa para rolhas não colmatadas. O revestimento, como o nome indica, consiste em 

revestir a superfície da rolha com uma camada pigmentada. Para tal, aplica-se pó de cortiça 

e produtos à base de elastómeros em emulsão aquosa na superfície da rolha. O objetivo é 

uniformizar a cor na superfície. 

Rolha Técnica 

Trituração/Escolha: o processo de produção de rolhas técnicas inicia-se pela 

trituração das aparas, dando origem ao granulado que constitui o corpo das rolhas. 

Posteriormente, existe uma separação de granulado de diferentes tamanhos, através de 

mesas densimétricas. 

Moldação/Extrusão: o objetivo da moldação e extrusão é formar uma mistura, 

através da aglutinação do granulado de cortiça, pela polimerização a quente. Utilizam-se 

agentes aglutinantes, tais como colas com base em isocianatos e polióis de baixo peso 

molecular ou poliuretano e aditivo como, por exemplo, óleo de parafina. A diferença entre a 

moldação e extrusão é que na moldação obtém-se um corpo individual enquanto que na 

extrusão obtém-se um bastão que, posteriormente, é cortado em corpos. 

Retificação: antes da retificação dos corpos e topos, procede-se ao processo de 

descontaminação, análogo ao descrito anteriormente. A retificação também é semelhante ao 

que já foi referido, respeitando o pedido do cliente.  

É de notar que até este ponto formam-se as rolhas técnicas aglomeradas. As rolhas 

técnicas que contêm discos (em cada topo, ou apenas num só) são formadas pela colagem 

dos discos ao corpo aglomerado. Salienta-se que os discos, após a brocagem, passam pela 
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lavação, secagem, retificação e marcação. Este último processo consiste em marcar o lado 

do disco com pior qualidade. Ainda ocorre a lavação e secagem das rolhas. 

Etapas finais 

As seguintes etapas do fluxo produtivo apresentadas a seguir, ocorrem quando a rolha 

já está produzida e está pronta para entrar na parte final do processo, que é comum a todos 

os tipos de rolhas. 

Marcação: quando as rolhas já estão prontas para ir para o cliente, estas têm de ser 

previamente marcadas. Para tal, passam por uma operação que consiste em imprimir na 

superfície da rolha um texto e/ou logotipo, assim como a contramarca e código de fornecedor, 

de acordo com as especificações de cada cliente. Pode ser efetuada a tinta, a laser e a fogo. 

Segundo o Código Internacional das Práticas Rolheiras, a marcação nos topos das rolhas 

deve ser feita unicamente a fogo. Após a marcação, ainda existe um passo onde ocorre a 

estabilização das rolhas.  

Tratamento de superfície: os tratamentos de superfície têm como objetivo lubrificar 

a superfície da rolha para que a inserção na garrafa seja facilitada, bem como para melhorar 

a vedação. Pode ser feita usando silicone e/ou parafina. 

O tratamento de superfície é o foco principal da presente dissertação e por essa razão 

será descrito de forma mais detalhada em secções subsequentes. 

Contagem/Embalamento/Expedição: após o tratamento de superfície, as rolhas são 

direcionadas para um processo de contagem automática, sendo depois embaladas em sacos 

de plástico contendo SO2. Estes sacos são, posteriormente, colocados em caixas de cartão 

para serem transportadas para o cliente. 

1.2.7. Controlo de qualidade das rolhas 

O controlo do processo produtivo nas várias Unidades Industriais (UI) é feito num 

laboratório destinado ao controlo de qualidade, dentro de cada UI. Ao longo do processo de 

produção são realizados vários tipos de ensaios para garantir a qualidade e credibilidade das 

rolhas. O tipo de ensaio depende da fase de produção em que as rolhas se encontram. Os 

métodos de ensaio de controlo de qualidade podem ser agrupados da seguinte forma:  

 Ensaios visuais: análise da classe visual e defeitos das rolhas; 

 Ensaios físico-mecânicos: dimensões (comprimento, diâmetro), teor de humidade, 

massa e peso específico, capilaridade, absorção em garrafa ou em estufa, vedação 

em tubo, força de extração, teor de pó; 

 Ensaios químicos: teor de tratamento, teor de peróxidos, quantificação de TCA 

( 2,4,6-tricloroanisol), ensaio microbiológico; 

 Análise sensorial. 



17 

 

Em seguida, apenas se irá destacar os ensaios adequados para o controlo de 

qualidade após o processo de tratamento de superfície. Dar-se-á enfase aos ensaios físico-

mecânicos entre os quais se encontram os ensaios de capilaridade e forças de extração. 

Também se irá detalhar o ensaio para determinar o teor de tratamento. 

Ensaios físico-mecânicos 

 Capilaridade 

O ensaio de capilaridade avalia a progressão capilar nas rolhas de cortiça. De acordo 

com as especificações, não pode ocorrer migração de vinho ao longo da superfície quando a 

rolha, mais especificamente um dos seus topos, está em contacto com o vinho. 

O procedimento engloba a utilização de 6 rolhas de cada amostra colocadas num 

tabuleiro em contacto com o vinho durante 24h. Quando se verificam progressões capilares 

na rolha, estas são medidas com um paquímetro o pico mais alto a partir da linha de contacto 

com o líquido.  

 Força de extração 

A força de extração corresponde à força necessária para extrair uma rolha do gargalo 

da garrafa. O equipamento utilizado para este ensaio está apresentado na Figura 1.12. A 

forma de operar consiste na inserção do saca-rolhas do equipamento na rolha e, 

posteriormente, a colocação do mesmo no suporte. Este suporte permite a ascensão do saca-

rolhas e, consequentemente, a extração da rolha, sendo que a garrafa permanece 

imobilizada. 

Este ensaio é realizado após o tratamento de superfície, que necessita de pelo menos 

24 horas de estabilização e só depois é que é permitido inserir as rolhas no gargalo da garrafa. 

Após a inserção da rolha é necessário que esta esteja pelo menos 1 hora em contacto com 

o gargalo. Posto isto, este ensaio pode ser realizado em quatro condições diferentes: 

1. Ambiente: as rolhas permanecem em contacto com o gargalo da garrafa pelo 

menos 1 hora à temperatura ambiente; 

2. Frio: após 1 hora de estabilização, as garrafas permanecem deitadas durante uma 

semana no frigorífico a 4ºC; 

3. Quente: após 1 hora de estabilização, as garrafas permanecem deitadas durante 

uma semana na estufa a 37ºC. 

4. Termolização: após 1 hora de estabilização, as garrafas com vinho são colocadas 

à temperatura de 60 ºC durante 8 dias. Posteriormente, arrefecem até atingirem a 

temperatura ambiente.  

Os valores de forças de extração devem estar compreendidos entre (30 ± 10) daN.  
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Este ensaio é utilizado para o controlo de qualidade de rolhas tratadas e a amostragem 

consiste em 6 rolhas por cada lote produzido, retiradas aleatoriamente. Quanto maior o valor 

da força de extração, significa que a rolha tem um défice de quantidade de tratamento; 

contrariamente, quanto menor o valor, mais fácil será a extração da rolha relativamente ao 

gargalo. 

 

Figura 1.12 – Equipamento utilizado para determinar a força de extração necessária para retirar a rolha do 

gargalo de uma garrafa de vidro. 

Ensaios químicos 

 Teor de tratamento 

O ensaio de teor de tratamento permite quantificar o tratamento que é aplicado nas 

rolhas, sendo extraído através de um solvente específico. 
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2. Estado da Arte 

2.1.  Tratamentos de superfície de rolhas de cortiça 

O tratamento de superfície é uma das etapas finais do processo produtivo de rolhas 

de cortiça e é de extrema importância tanto para o vinicultor como para o consumidor. Entre 

os vários fatores que influenciam a preservação do vinho (dimensões do gargalo e da rolha, 

tipo de vinho, condições de engarrafamento, entre outros), a presença e quantidade de 

tratamento de superfície está diretamente relacionada com as propriedades mecânicas de 

inserção e extração da rolha, bem como com a preservação do vinho, principalmente no que 

diz respeito à sua oxidação. Para tal, as rolhas são revestidas com um componente 

lubrificante, cujo objetivo passa por reduzir o atrito entre a rolha e a garrafa. O coeficiente de 

atrito entre a cortiça e o vidro é bastante elevado, entre 0,6 e 0,7. Assim, evidencia-se a 

necessidade de envolver a rolha num produto lubrificante para que a sua inserção ou extração 

do gargalo da garrafa seja facilitada e que permita a funcionalidade do produto. Além disso, 

permitem uma melhor vedação, devido às suas propriedades hidrofóbicas, reduzindo o fluxo 

de líquido entre a rolha e o gargalo. [9][18] 

2.1.1. Tipos de tratamentos de superfície 

No processo de tratamento de superfície são utilizadas formulações à base de 

parafina e/ou silicone. Estes produtos possuem propriedades hidrofóbicas diferentes face a 

temperaturas distintas e, consequentemente, respostas ao desengarrafamento também 

diferentes. [19] 

A aplicação destes produtos é realizada, normalmente, num tambor rotativo em 

sistemas descontínuos (batch). As rolhas são colocadas no seu interior e adquirem um 

movimento rotativo. Posteriormente, ocorre a injeção manual ou automática do produto. Este 

equipamento será explicado mais detalhadamente na secção 3.1. 

Parafina 

A parafina é um produto resultante da destilação fracionada do petróleo que consiste 

numa mistura de hidrocarbonetos saturados de fórmula geral CnH2n+2, com n entre 20 a 50. 

Trata-se de um produto branco e inodoro. Além disso, a parafina apresenta um ponto de fusão 

entre 40 ºC-42 ºC, encontrando-se no estado sólido à temperatura ambiente.[19]  

 A aplicação de parafina é recomendada por melhorar a progressão anticapilar da 

rolha, funcionando como uma barreira superficial que impede a passagem do vinho através 

da rolha e a passagem de oxigénio e dióxido de carbono entre a rolha e o gargalo da garrafa. 

Aconselha-se o uso deste produto para vinhos que necessitam de envelhecimento em garrafa 

para poderem atingir as caraterísticas organoléticas ideais. No entanto, o baixo ponto de 

fusão impede a aplicação em rolhas destinadas a engarrafamento por termolização ou com 
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maxilas aquecidas. A termolização é uma técnica de tratamento térmico do vinho que consiste 

em aquecê-lo a uma temperatura entre 55 ºC e 60 ºC. O vinho é, posteriormente, transferido 

para a garrafa. Além disso, apresenta outro inconveniente, pois serve de substrato para o 

crescimento de alguns microrganismos, o que pode levar à degradação da rolha e pode 

conferir sabores desagradáveis ao vinho.[20][19] 

 A parafina pode ser aplicada em tambores em modo descontínuo (batch) onde se 

coloca a parafina sólida em contacto com as rolhas. Os blocos de parafina chocam com as 

rolhas que, através da rotação dos tambores, promovem o contacto com as mesmas. No 

entanto, não é possível garantir a homogeneidade da aplicação deste produto por este 

processo, uma vez que os blocos de parafina podem não colidir de igual forma com as todas 

as rolhas, resultando num tratamento variável de rolha para rolha e até variação do mesmo 

na superfície de uma mesma rolha. Por esta razão, a aplicação de parafina sólida em rolhas 

de cortiça tornou-se cada vez menos utilizada. Atualmente, a parafina é aplicada na forma de 

emulsão aquosa, possibilitando um melhor controlo da quantidade de produto a ser 

adicionado, bem como assegurando uma distribuição mais homogénea da parafina na 

superfície da rolha. Este tipo de aplicação é realizado em tambores rotativos com 

aquecimento para que a água evapore, resultando num melhor espalhamento da parafina. 

[20] [19] 

Silicone 

O termo silicone refere-se a um composto híbrido orgânico-inorgânico, quimicamente 

inerte, que é inodoro, incolor, impermeabilizante e lubrificante. Pertence à família dos 

polímeros sintéticos, polímero cujo esqueleto é constituído por átomos alternados de silício e 

oxigénio. Aos átomos de silício estão ainda ligados grupos orgânicos, como grupos metilo, 

vinilo ou outros. A unidade básica é conhecida como siloxano, sendo o silicone mais comum 

o poli(dimetilsiloxano), PDMS (Figura 2.1). [21][22] 

 

Figura 2.1 - a) Unidade básica de repetição, siloxano. b) poli(dimetilsiloxano), PDMS. [22] 

A presença de grupos orgânicos ligados ao esqueleto inorgânico confere aos silicones 

propriedades únicas, sendo possível usá-los como fluidos, emulsões, resinas e elastómeros 

em numerosas aplicações.[22] 

Os silicones surgiram como alternativa à utilização da parafina, uma vez que possuem 

um ponto de fusão bastante mais elevado. Trata-se de polímeros cujas caraterísticas 

dependem do comprimento das cadeias, dos arranjos e dos grupos funcionais presentes. 

b) a) 
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Assim, os silicones podem apresentar-se em três formas diferentes: na forma de óleo, de 

emulsão e de elastómero. Os óleos de silicone são os mais utilizados no tratamento de 

superfície. A sua baixa viscosidade permite uma distribuição fácil e regular na superfície da 

rolha. Os elastómeros resultam de associações entre as cadeias de silicones condensados 

que formam malhas sólidas e contínuas. A sua polimerização consiste numa reação de 

reticulação que ocorre à temperatura ambiente e à humidade atmosférica. São também muito 

estáveis termicamente e permitem uma boa lubrificação da rolha de cortiça. Além disso, são 

altamente hidrofóbicos, o que não possibilita a migração do vinho, mas permitem a passagem 

de vapor de água e outros gases. As emulsões de silicone são constituídas pelo silicone 

uniformemente disperso em água com o auxílio de um emulsionante. As suas caraterísticas 

dependem do peso molecular do polímero.[22][23][24] 

Estes três tipos de silicones são aplicados também em tambores rotativos. Os óleos 

e os elastómeros de silicone são aplicados à temperatura ambiente. Contrariamente, as 

emulsões de silicone são aplicadas a temperaturas entre os 45 ºC– 50 ºC para possibilitar a 

evaporação da água e permitir que um melhor espalhamento do silicone na superfície das 

rolhas.[23] 

2.1.2. Seleção do tratamento de superfície  

Qualquer que seja o produto a aplicar como tratamento de superfície, é importante 

que conste na lista de produtos autorizados a estar em contacto com alimentos.[25] 

Existem diversos produtos disponíveis para realizar o tratamento de superfície: 

produtos à base de parafina, silicone, uma mistura dos dois ou uma mistura de outros 

polímeros (ex.: politetrafluoroetileno). É de notar que são vários os fatores que devem ser 

tidos em conta na seleção do tratamento de superfície: [20] [26] 

 Tipos de rolha 

 Condições de engarrafamento (cadencia, temperatura, entre outros) 

 Tipo de vinho (consumo rápido, longo estágio em garrafa, entre outros) 

 Armazenamento ou transporte das garrafas 

 Perfil interno do gargalo 

 Conteúdo em CO2 do vinho 
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Na Tabela 2.1, apresenta-se os vários tipos de rolhas que a Corticeira Amorim, SGPS, 

S.A., produz e os produtos mais usados para o tratamento de superfície das mesmas. 

Tabela 2.1- Indicação do tipo de produto usado no tratamento de superfície consoante o tipo de rolha produzido. 

Tipo de rolha 
Emulsão de 

parafina 
Óleo de 
silicone 

Elastómero de 
silicone 

Dispersão 
parafina/silicone/

Teflon Tipo de produto 

Natural x x   

Colmatadas/Revestidas 
   x 

x x   

Técnicas   x  

Atualmente, a parafina sólida é utilizada dependendo do pedido do cliente. 

2.2. Métodos de controlo da distribuição do tratamento na superfície de 

rolhas já estudados 

Ao longo dos anos estudaram-se vários métodos com o objetivo de quantificar e 

controlar a distribuição do tratamento de superfície na superfície da rolha, como é o caso da 

extração do tratamento aplicado com recurso a solventes, do ensaio de capilaridade e da 

determinação da força necessária para extrair a rolha do gargalo da garrafa. No entanto, 

nenhum dos métodos referidos faz jus ao objetivo pretendido, uma vez que não fornecem 

informação inequívoca quanto à quantidade e produto aplicado na superfície da rolha, bem 

como a sua homogeneidade e distribuição. Ainda assim, o método mais usado para avaliar a 

eficácia do tratamento de superfície são os testes de forças de extração, cuja metodologia foi 

mencionada anteriormente na secção 1.2.7. 

A tentativa de alcançar um método que permite verificar a distribuição do tratamento 

de superfície nas rolhas de cortiça foi abordado em vários projetos realizados no passado. 

Assim, identificaram-se os métodos e os resultados obtidos dos estudos realizados em anos 

anteriores, como:[27][28] 

 Espetroscopia de infravermelho com transformada de Fourier com refletância total 

atenuada (FTIR-ATR, do inglês Fourier-Transform Infrared Spectroscopy - 

Attenuated Total Reflection); 

 Microscopia eletrónica de varrimento (SEM, do inglês Scanning Electron 

Microscopy); 

 Medição de ângulos de contacto; 

 Microscopia de luz polarizada; 

 Espetrofotometria de UV/Vis; 

 Espetroscopia de fluorescência. 

Nas seções seguintes irão ser apresentadas sucintamente as técnicas que foram 

abordadas em trabalhos anteriores, bem como os respetivos resultados. A técnica FITR-ATR, 
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SEM e medição de ângulos de contacto serão explicadas com mais detalhe, uma vez que 

foram usadas no presente trabalho.  

2.2.1. Espetroscopia de infravermelho com transformada de Fourier e 

refletância total atenuada (FTIR-ATR) 

A espetroscopia de infravermelho é uma técnica que permite caraterizar quimicamente 

diversos materiais. Esta técnica fornece a informação sobre os diferentes grupos funcionais 

que estão presentes numa amostra com base na absorção de energia que provoca a vibração 

das ligações químicas covalentes.[29] 

A espetroscopia de infravermelho com transformada de Fourier baseia-se na 

interferência da radiação entre dois feixes para produzir um interferograma. Este último é um 

sinal produzido em função da mudança de caminho entre os dois feixes. Os dois domínios de 

distância e número de onda são interconvertidos pelo método matemático de Fourier. A 

espetroscopia FTIR com recfletância total atenuada (ATR) tem sido amplamente utilizada 

para caraterização química e física de estruturas. ATR é uma técnica de amostragem por 

infravermelhos que mede alterações num feixe de infravermelhos com reflexão total 

atenuada, quando entra em contacto com a amostra. Este feixe é direcionado a um cristal 

com um elevado índice de refração num determinado ângulo. A refletância interna resulta 

numa onda evanescente que se estende além da superfície do cristal para a amostra e que 

é mantida em contacto com o cristal, penetrando apenas 0,5 μm -5 μm na superfície da 

amostra.[29] 

Na Figura 2.2 apresenta-se um espetro de infravermelhos obtido por FTIR-ATR 

característico de uma amostra de cortiça. Neste espetro é possível verificar a ocorrência de 

várias bandas correspondentes a diferentes modos de vibração associados com ligações dos 

compostos presentes na cortiça. As bandas caraterísticas da suberina ocorrem entre 2927 

cm-1 e 2854 cm-1 e correspondem ao estiramento da ligação C-H em cadeias alifáticas e o 

sinal a 1740 cm-1 corresponde ao estiramento da ligação C=O dos ácidos alifáticos e dos seus 

ésteres. A banda a 1162 cm-1 pode ser atribuída ao estiramento C-O-C do grupo éster e a 

banda 1263 cm-1 corresponde ao estiramento C-O, através do grupo epóxido, do mesmo 

composto. Note-se que a intensidade das bandas referidas anteriormente são mais intensas, 

estando a sua intensidade relacionada com a proporção de suberina na cortiça. As bandas 

caraterísticas dos anéis aromáticos da lenhina ocorrem a 1511 cm-1, 1466 cm-1 e 1267 cm-1. 

Os polissacarídeos (celulose e hemiceluloses) apresentam bandas caraterísticas a 1097 cm-

1 e 1036 cm-1, correspondentes ao estiramento C-O. A intensidade das bandas caraterísticas 

dos polissacarídeos é menor, precisamente devido à menor proporção de polissacarídeos na 

cortiça. Destaca-se ainda a banda larga caraterística do estiramento O-H, a 3423 cm-1.[9] 
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Figura 2.2 - Espetro de infravermelho obtido por FTIR-ATR de uma amostra de cortiça pura isenta de 

extração.[17] 

Quando aplicado o tratamento de superfície, o espetro de FTIR-ATR apresentado acima 

apresenta diferenças significativas. Na Figura 2.3, apresenta-se um espetro de 

infravermelhos de uma amostra de cortiça tratada com dois produtos: um à base de silicone 

e outro à base de parafina. Pode-se inferir a presença de sete bandas. As bandas 4, 5, 6 e 7 

identificadas no espetro são caraterísticas do silicone e correspondem aos números de onda 

de 1258 cm-1, 1079 cm-1, 1010 cm-1 e 787 cm-1, respetivamente. Estes sinais dizem respeito 

ao estiramento das ligações Si-O. As bandas 1, 2 e 3 são menos específicas e correspondem 

aos números de onda de 2963 cm-1, 2916 cm-1 e 2850 cm-1, respetivamente. Estas bandas 

fornecem informação quanto à presença de ligações C-H da parafina ou do silicone e a sua 

intensidade difere consoante o composto em questão. A banda 2963 cm-1 corresponde ao 

grupo CH3 e aparece apenas nos silicones, como único alcano. As bandas 2916 cm-1 e 2850 

cm-1 correspondem aos grupos CH2 que não ocorrem nos silicones, sendo dominantes nas 

parafinas e na própria cortiça. Assim, pode dar-se a sobreposição entre os grupos CH2 de 

parafinas e da cortiça subjacente. Na Tabela 2.2, apresenta-se a correspondência do número 

de onda das bandas relativamente aos diferentes grupos funcionais presentes na parafina, 

bem como no silicone.[18] 

 

Figura 2.3 - Espetros de infravermelhos de silicone (-) sem solventes orgânicos e parafina (--) obtidos por FTIR-

ATR. 
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Tabela 2.2- Correspondência dos números de onda das bandas de parafina e silicone.[18] 

Número de onda (cm-1) Correspondência 

2963 Estiramento assimétrico C-H dos grupos CH3 do silicone 

2916 Estiramento assimétrico C-H dos grupos CH2 da parafina 

2846 Estiramento simétrico C-H dos grupos CH2 da parafina 

1258 Estiramento simétrico Si(CH3)nO do silicone 

1094 Estiramento simétrico Si-O-Si do silicone 

1010 Estiramento Si-O do silicone 

798 Estiramento Si-C do silicone 

É de salientar que esta técnica não permite avaliar a distribuição dos tratamentos na 

superfície da rolha nem quantificar a área da superfície tratada. Apenas permite determinar 

os grupos funcionais existentes numa amostra de pequenas dimensões.  

Através da análise da literatura que se realizou, destaca-se ainda um trabalho que 

tentou determinar os grupos funcionais constituintes de uma sonda UV incorporada no 

tratamento de superfície de rolhas de cortiça através de FTIR-AT. No entanto, a autora afirma 

que os resultados não foram conclusivos. Obteve-se um espetro semelhante ao da cortiça 

presente na bibliografia, sendo que as diferenças existentes devem-se à presença dos 

componentes do tratamento.[28] 

2.2.2. Microscopia eletrónica de varrimento (SEM) 

A microscopia eletrónica de varrimento é uma técnica que permite observar e 

caraterizar a superfície de uma amostra sólida com alta resolução. Um feixe de eletrões de 

elevada energia varre a amostra com o intuito de gerar vários sinais na superfície da amostra. 

Estes sinais são o resultado da interação dos eletrões com a amostra e fornecem informação 

sobre as caraterísticas da mesma, como a morfologia externa e a orientação dos materiais 

constituintes da amostra. A preparação das amostras envolve duas etapas: desidratação e, 

posteriormente, impregnação de uma fina camada de um material condutor na superfície da 

amostra, normalmente ouro ou carbono. O SEM também permite obter informação química 

em diferentes áreas selecionadas da amostra. Existem microscópios eletrónicos de 

varrimento equipados com microanálise por espectrometria de dispersão de energia de raios-

X (EDS, do inglês Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy). Esta abordagem é útil na 

determinação qualitativa de composições químicas. Adicionalmente, esta técnica é fácil de 

operar e a aquisição de dados é rápida. No entanto, além das amostras terem de se ser 

antecipadamente preparadas (dependendo da natureza da amostra e do tipo de análise 

pretendida), estas também devem apresentar as dimensões adequadas à camara do 

microscópio. O tamanho máximo horizontal é na ordem dos 10 cm; por outro lado, o tamanho 

máximo vertical raramente excede os 40 mm.[17][30][31] 
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Em 1987, observou-se a estrutura celular da cortiça de Quercus suber por SEM, 

apresentada anteriormente na Figura 1.5. Este estudo permitiu verificar a geometria e 

topologia das células, assim como as corrugações da parede celular. Num estudo posterior, 

Fortes et. al utilizaram esta técnica para averiguar as diferenças entre rolhas com e sem 

tratamento de superfície. Concluiu-se que a estrutura celular mantém-se com o tratamento 

de superfície e que o aspeto da superfície da rolha é diferente nas duas situações, sendo que 

o tratamento deposita-se essencialmente nas células abertas da superfície da rolha, 

formando uma camada de aproximadamente 50 μm.[7][32] 

Num estudo mais recente, analisou-se as diferenças presentes na superfície da rolha 

quando aplicados diferentes tratamentos contendo caraterísticas semelhantes. Verificou-se 

que rolhas tratadas com emulsão de parafina e óleo de silicone apresentavam uma 

distribuição de tratamento mais uniforme na superfície das rolhas do que rolhas tratadas com 

parafina sólida e óleo de silicone. Desta forma, o SEM permite avaliar a distribuição dos 

tratamentos aplicados na superfície das rolhas. No entanto, a necessidade de preparação da 

amostra e o tempo de aquisição de imagem, impossibilitam a aplicação desta técnica como 

operação de rotina, sendo mais adequada para a inspeção ou análise discreta de poucas 

amostras.[27] 

2.2.3. Determinação de ângulos de contacto pelo método da gota 

séssil 

A molhabilidade e o ângulo de contacto são propriedades que estão interligadas e são 

revelantes em qualquer caso onde a cortiça esteja em contacto com um líquido. Fornecem 

informação sobre a hidrofobicidade de uma superfície, assim como a interação entre as fases 

sólida e liquida.[33] 

Quando uma gota de um líquido é colocada numa superfície sólida, esta pode 

espalhar-se pela superfície ou manter-se na forma de uma gota com um determinado ângulo 

de contacto θ relativamente à superfície sólida, conforme apresentado na Figura 2.4.[34] 

 

Figura 2.4 - Esquema de um sistema de ângulo de contacto com uma gota séssil. [33] 

Quando o ângulo de contacto é agudo (θ<90º) diz-se que o líquido molha o sólido, e 

quando o ângulo de contacto é obtuso (θ>90º) diz-se que o líquido não molha o sólido. A 

Equação 2.1 (Equação de Young) mostra que o ângulo de contacto é agudo quando γS-V> γS-
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L, o que significa, do ponto de vista energético, que a interface de contacto sólido-liquido é 

mais estável do que a interface sólido-ar.[34] 

O ângulo de contacto está relacionado com os valores das tensões superficiais, γ, 

relativas às três interfaces em contacto: liquido-ar (γLV), sólido-ar (γSV) e sólido-líquido (γSL). 

Assim, a determinação do ângulo de contacto tem em conta o equilíbrio das componentes 

horizontais das tensões referidas, sendo traduzida pela Equação de Young, Equação 2.1.[35] 

γSV = γSL + γLV ∙ cos θ 
2.1 

A Equação de Young assume que a superfície é quimicamente homogénea e 

topograficamente suave. Posteriormente, Fowkes supôs que γS-L é determinado por várias 

interações interfaciais que dependem das propriedades do substrato medido e do líquido de 

medição.  

Owens, Wendt, Rabel e Kaelble (OWRK), usaram a teoria de Fowkes como base e 

desenvolveram um modelo de dois componentes para definir a tensão interfacial sólido-ar de 

acordo com as interações polares e dispersas entre moléculas. Assim, a energia livre de 

superfície do solido é dada pela Equação 2.2., 

γSL = γSV + γLV − 2√γSV
d ∙ γLV

d − 2√γSV
p

∙ γLV
p

 
2.2 

A Equação 2.2 quando combinada com a Equação de Young, dá origem ao modelo 

de OWRK: 

√γSV
d ∙ γLV

d + √γSV
p

∙ γLV
p

= 0.5 ∙ γLV ∙ (1 + cos 𝜃𝛾) 
2.3 

Existem duas incógnitas, γSV
d  e γSV

p
, sendo necessário pelo menos dois líquidos com 

os componentes dispersivos e polares conhecidos para encontrar o seu valor. Água e 

formamida são líquidos usados como polares e diiodometano como dispersivo. O modelo 

OWRK é um dos métodos mais comuns para cálculos de energia livre de superfície. [35] 

A cortiça apresenta uma tensão superficial γSV da ordem de 32 mJ.m-2. Os baixos 

valores da tensão superficial implicam fraca molhabilidade e elevados ângulos de 

contacto.[17] 

É de salientar que o ensaio de ângulos de contacto não fornece informação sobre a 

distribuição ou homogeneidade da aplicação do tratamento em toda a superfície rolha. No 

entanto, podem existir partes da rolha com e sem tratamento, o que poderá levar a uma 

grande dispersão dos ângulos de contacto medidos.  

2.2.4. Microscopia de luz polarizada  

A microscopia de luz polarizada é utilizada para análises quantitativas e qualitativas, 

com um elevado grau de sensibilidade. Trata-se de uma técnica que utiliza filtros 

polarizadores para obter informações sobre amostras.[36] 
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A luz vibra em todas as direções, mas quando passa através de um filtro polarizador 

restringe a direção do feixe de luz ocorre num único plano.[36] O microscópio analisa 

amostras de rolhas em tiras muito finas. Este está equipado com um filtro polarizador e um 

analisador. O primeiro é colocado a seguir à fonte luminosa, de modo a restringir a luz a um 

plano de vibrações e assegurando que apenas a luz polarizada é transmitida à amostra. A 

luz que passa através da amostra é dividida em luz que vibra em direções diferentes, o que 

pode afetar as velocidades individuais da mesma. O filtro do analisador é colocado após a 

amostra, num ângulo reto em relação ao polarizador, cujo objetivo é recombinar os raios 

luminosos de modo a criar uma imagem.[36] 

As imagens obtidas num estudo anteriormente realizado com o objetivo de determinar 

as condições ideais de aplicação da emulsão de parafina em rolhas de cortiça apresentaram 

uma menor definição quando comparadas a imagens obtidas por SEM. Desta forma, não se 

considera a técnica mais indicada para distinguir zonas com e sem tratamento de superfície, 

uma vez que podem ser de difícil identificação. Tal como no SEM, esta técnica incide apenas 

sob amostras de pequenas dimensões. [28] 

2.2.5. Espetrofotometria UV/Vis 

A espetrofotometria de UV/Vis é uma técnica analítica capaz de detetar a presença e 

concentração de uma determinada amostra, baseando-se em medidas de absorção da 

radiação eletromagnética, nas regiões visível e ultravioleta do espetro. Um espetrofotómetro 

UV/Vis mede a intensidade da radiação que atravessa a amostra. Dependendo da amostra 

em questão, a radiação é parcialmente absorvida. A absorvância é registada como uma 

função do comprimento de onda por um detetor capaz de detetar radiação entre 190 nm-1200 

nm, obtendo-se assim o espetro de absorção UV/Vis da amostra.[37][38] 

Os principais componentes de um espetrofotómetro UV/Vis são uma fonte luminosa, 

um suporte de amostra, um dispositivo dispersivo para separar os diferentes comprimentos 

de onda da radiação e um detetor.[38] 

Para quantificar a radiação, expressa em termos de intensidade de luz absorvida ou 

transmitida, recorre-se à Lei de Lambert-Beer que relaciona a absorvância com a 

concentração da amostra (c) expressa em mol/L, o coeficiente de extinção molar (ε) e o 

percurso ótico da amostra (l) em cm, Equação 2.5. A absorvância corresponde ao logaritmo 

do quociente entre a luz incidente (I0) e luz transmitida (I).[37] 

log (
I0

I
) =A=ε∙c∙l 

2.5 

 De forma a quantificar a superfície revestida com tratamento de superfície, RT(%), 

relaciona-se a intensidade do pico de amostras não tratadas com amostras tratadas com 

parafina e/ou silicone, segundo a Equação 2.6:[37] 
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𝑅𝑇(%) = (1 −
𝐴𝐿

𝐴𝑇

) × 100 
2.6 

Onde 𝐴𝐿  e 𝐴𝑇 correspondem à absorvância das amostras não tratadas e tratadas, 

respetivamente. 

Num trabalho anterior, utilizou-se esta técnica para se quantificar os tratamentos 

aplicados nas rolhas de cortiça, utilizando diferentes tratamentos em diferentes condições. 

Verificou-se diferenças entre os valores obtidos para as diferentes situações, sendo então 

possível determinar a área superficial que se encontra tratada. Contudo, os mesmos autores 

referiram que a fiabilidade dos resultados teria de ser investigada mais a fundo, uma vez que 

se obtiveram poucos valores. Seria necessário realizar mais ensaios em rolhas tratadas e 

não tratadas para averiguar a possível utilização deste método para verificar a distribuição de 

tratamentos em rolhas de cortiça.[28] 

Tal como os métodos anteriormente referidos, este também incide sob uma pequena 

secção de rolha. 

2.3. Fluorescência  

A fluorescência pode ser definida como a emissão de radiação eletromagnética, 

geralmente luz visível, após a excitação de uma substância. Esta substância, designada de 

fluoróforo, reemite quase imediatamente (cerca de 10-8 s). Como a reemissão ocorre muito 

rapidamente, a fluorescência termina mal a fonte de excitação é removida. [39] 

O fenómeno de fluorescência é atribuído ao deslocamento de um eletrão da camada 

externa de um átomo para um nível de energia mais alto; no retorno ao estado fundamental, 

pode emitir luz na região visível. As transições entre os vários estados eletrónicos e 

vibracionais resultantes deste fenómeno podem são ilustrados segundo o diagrama de 

Jablonski., Figura 2.5. [40][41] 

 

Figura 2.5 – Diagrama de Jablonski adaptado para a representação do fenómeno de fluorescência. A- 

absorção, F- Fluorescência.[41] 
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Os eletrões ocupam orbitais moleculares em torno dos núcleos que formam o 

esqueleto da molécula. A cada orbital é associada uma energia e um momento angular (spin). 

Este é devido ao movimento dos eletrões em torno do núcleo e ao spin do próprio eletrão. É 

possível induzir a promoção de um eletrão de uma orbital ocupada para outra não ocupada 

através da absorção de radiação eletromagnética, tipicamente nas regiões visíveis e 

ultravioleta do espetro. A absorção eletromagnética por parte dos eletrões resulta na transição 

do estado S0 para o S1, como é ilustrado na Figura 2.5, sendo que o spin não se altera. [37] 

Se durante o processo de emissão, o eletrão não muda o spin, a emissão é chamada de 

fluorescência. [41] 

Os fluoróforos são frequentemente usados como sondas. Este tipo de moléculas pode 

ser ligado a outras moléculas para a deteção (para quantificação) ou, como é o caso do 

presente trabalho, rastreamento (para localização). Técnicas analíticas baseadas na deteção 

de fluorescência são muito populares devido à sua alta sensibilidade e seletividade, 

juntamente com as vantagens da resolução espacial e temporal. [42] 

Note-se que existem alguns parâmetros físico-químicos que podem afetar as 

caraterísticas da fluorescência de uma molécula, entre os quais:[42] 

- polaridade 

- iões 

- pontes de hidrogénio 

- pH 

- pressão 

- viscosidade 

- temperatura 

- potencial químico. 

A espetroscopia de fluorescência é um método que permite analisar a fluorescência 

dos fluoróforos presentes numa amostra. Trata-se de uma técnica de alta sensibilidade de 

observação, cujos espetros obtidos são geralmente representados como espetros de 

emissão, obtidos por um espetrofluorímetro. O espetro de emissão resulta da absorção de 

energia proveniente de uma fonte luminosa por moléculas, passando do estado fundamental 

ao estado excitado. O espetro de emissão é caraterizado pela libertação de energia, onde as 

moléculas passam do estado excitado para o estado fundamental.[37] 

Da análise da literatura que se realizou, é de destacar um trabalho anterior que à 

semelhança da presente dissertação utilizou uma formulação de elastómero de silicone com 

incorporação de uma sonda UV. Neste trabalho, determinou-se a gama de comprimentos de 

onda a que a sonda UV incorporada no elastómero de silicone emite radiação. Obtiveram-se 

espetros de emissão e excitação correspondentes a rolhas tratadas com e sem a sonda UV 

e rolhas não tratadas, em duas superfícies diferentes, rolhas de cortiça e placas de vidro. 
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Quando observada a representação gráfica relativa à primeira superfície, rolhas de cortiça, 

verificaram-se diferenças significativas entre os espetros referentes ao tratamento que 

continha a sonda UV e as restantes. Adicionalmente, verificou-se que existem interações 

entre a cortiça, os componentes do tratamento e a sonda UV. Analisando a representação 

gráfica relativa aos tratamentos aplicados em placas de vidro, é possível afirmar que o vidro 

e os componentes do tratamento não interferem no sinal da sonda UV. Assim, os ensaios de 

espetroscopia de fluorescência referidos permitiram inferir que a gama de comprimentos de 

onda na qual a sonda UV emite está entre os 400 nm -500 nm. [28] 

2.4. Inteligência Artificial  

A inteligência artificial, IA, é a ciência que procura estudar e compreender o modo 

como os seres humanos pensam com o intuito de elaborar instrumentos para apoiar e 

reproduzir a inteligência humana. Um sistema IA é capaz de armazenar e manipular dados, 

bem como adquirir, representar e manipular conhecimento.[43] 

Aprendizagem de máquina (Machine Learning) pode ser considerada uma subárea ou 

uma das ferramentas de inteligência artificial, que providencia a máquina a capacidade de 

aprender pela experiência. Um programa, isto é um conjunto de instruções, transforma o input 

em output, usando regras predeterminadas e relações. Para tal, os algoritmos de Machine 

Learning analisam o input e output conhecidos com o objetivo de descobrir um modelo que 

converta o input em output até então desconhecido. O modelo pode ser expresso em 

combinações de regras ‘’ if-then’’.[44] 

As redes neuronais artificiais são um tipo de Machine Learning. Uma rede neuronal é 

um modelo computacional do cérebro, que assume que a computação é distribuída por várias 

unidades simples designadas por neurónios. Estes podem excitar-se devido à força de um 

determinado sinal que, por sua vez, pode ser transmitido a outros neurónios, aos quais estão 

interligados. A excitação de um neurónio é representada por um número que indica a 

quantidade de excitação que deve ser transmitida de um neurónio para outro. Deste modo, o 

objetivo é modelar a força das sinapses entre neurónios. Quanto maior o valor do peso, mais 

forte é a conexão. Assim, os neurónios estão interconectados e operam em 

paralelo.[44][45][46] 

As redes neuronais artificiais podem ser instruídas apresentando inputs e outputs 

conhecidos. Deste modo, é desenvolvido um modelo resultante da relação entre os mesmos 

e que prevê um conjunto de dados onde apenas as variáveis de input conhecidas. O erro 

entre o output obtido e o esperado é usado para modificar pesos das conexões entre os 

neurónios. Este método de instrução é conhecido como aprendizagem supervisionada 

(supervised learning).[44][45] 
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Embora o Machine Learning tenha sido desenvolvido durante décadas, ainda existem 

vários problemas associados. Um dos exemplos é o reconhecimento de imagens. Para uma 

melhor previsão dos outputs é necessário extrair caraterísticas corretas do input. Portanto, a 

precisão da extração das caraterísticas do input tem um papel muito crítico em Machine 

Learning. Esta é efetuada de forma manual, sendo um método muito trabalhoso e que requer 

muito tempo. Assim, a solução foi desenvolver um método automático de aprendizagem de 

dados designado por aprendizagem profunda (Deep Learning).[47] 

Deep Learning é uma rede neuronal artificial mais sofisticada que é utilizada cada vez 

mais para classificação e problemas de regressão. O modelo de Deep Learning consiste no 

modelo de Machine Learning onde existem várias camadas de neurónios escondidos 

sobrepostas, em que cada camada usa a informação da anterior. Cada camada corresponde 

a uma área diferente do córtex cerebral. Em suma, o modelo contém uma camada de input, 

múltiplas camadas escondidas, e uma camada de output. Uma rede neuronal tradicional 

apresenta cerca de 2-5 camadas escondidas. Contrariamente, o modelo de Deep Learning 

pode ter 20, 50, 100 ou até mais camadas escondidas. Na Figura 2.6 encontram-se 

esquematizadas as camadas constituintes do modelo em questão.[48] 

 

Figura 2.6 – Esquematização de camadas constituintes do modelo Deep-Learning.[49] 

A rede neuronal de convolução (CNN) é uma classe de redes neurais de Deep 

Learning, sendo a mais comumente utilizada e aplicada à análise e classificação de imagens 

visuais. O processo de classificação consiste em dada uma imagem de input, o output seja a 

classe à qual a imagem de input pertence. No sistema neurológico humano, classificar é 

relativamente fácil, não há a necessidade de pensar duas vezes para identificar um objeto. 

No entanto, quando uma imagem é alimentada ao computador, este só consegue captar uma 

matriz de pixéis com valores de 0 a 255 possuindo 3 camadas de cores (escala RGB: canal 

vermelho, canal verde e canal azul). 

Este tipo de rede neuronal subdivide os dados da imagem de forma a extrair 

caraterísticas de cada conjunto. O objetivo principal da CNN é reduzir o número de 

parâmetros que deverão ser ajustados pela rede, permitido melhorar o processo de treino e 

Camada de input 

Camada escondida 1 Camada escondida 2 

Camada de output 
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reconhecer padrões de forma mais robusta e automática. De uma forma resumida, a CNN 

organiza os neurónios em três dimensões (largura, altura e profundidade). O input da CNN é 

uma imagem, sendo que a largura e a altura são as dimensões da imagem e a profundidade 

é 3 (escala RGB). O output da CNN é um vetor que contém a informação de uma forma 

comprimida.[49] 

Neste tipo de rede, existem três tipos de camadas: as camadas convolucionais, as 

camadas de pooling e as camadas totalmente conectadas. As camadas convolucionais são 

responsáveis por extrair caraterísticas. As camadas de pooling reduzem a dimensionalidade 

da rede. Estas duas camadas são as mais importantes, uma vez que são responsáveis pela 

maior parte do processamento computacional As camadas totalmente conectadas situam-se 

no final da rede, ligam todas as saídas da camada anterior e determinam a saída da CNN, 

através de funções de ativação.[49] 

 

 

Figura 2.7 – Arquitetura simplificada de uma Rede Neuronal Convolucional.[50] 

As camadas convolucionais são constituídas por um conjunto de filtros ou kernels não 

lineares que percorrem o input convertido em matriz de pixéis ou a camada anterior, da 

esquerda para a direita e de cima para baixo com movimentos determinados de saltos. Estes 

filtros têm uma dimensão de n=2 a 5 e são constituídos por pesos com valores aleatórios que 

são atualizados através de iterações. Percorrem a matriz inteira produzindo features maps 

pela multiplicação matricial, como mostra a Figura 2.8.[51]  

 

Figura 2.8 – Operação de convolução, utilizando um filtro 3x3. 
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Os valores dos filtros são ajustados automaticamente durante a fase de treino para 

que sejam ativados na presença de caraterísticas relevantes, como machas de cores. 

A camada de pooling tem como intuito reduzir a dimensão da camada de entrada, 

normalmente após uma camada convolucional. Compara-se a um filtro de tamanho e passo 

previamente determinado que seleciona o máximo local de uma determinada região do 

feature map. A matriz resultado pode ser designada de pooled feature map.[49][44] 

Numa etapa posterior, é necessário que a pooled feature map seja convertida num 

vetor coluna que servirá como input numa ANN. Este processo é designado como 

flattening.[49] 

As camadas totalmente conectadas são utilizadas como camadas finais, onde todos 

os pesos estão conectados com a camada anterior. As caraterísticas extraídas nas camadas 

convolucionais e de pooling são classificadas e na última camada utiliza-se uma função de 

ativação para prever a classe da amostra de input. [51] 

Neste passo, é inserida uma rede neural artificial (ANN) no final da CNN, na qual cada 

elemento do vetor coluna criado formado pelo processo de flattening é uma entrada para a 

ANN. Em seguida, estes são ligados às camadas escondidas totalmente conectadas até à 

camada final. O objetivo da ANN após uma operação de flattening é combinar as 

características para melhorar o desempenho da previsão das classes. O processo dá-se por 

iterações, onde os parâmetros que se alteram são os pesos da ANN e os filtros.[52] 

O trabalho realizado na presente dissertação utiliza uma ferramenta de Inteligência 

Artificial em cooperação com o Prof. João Carlos Lima e com o David Sousa da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Utilizou-se esta ferramenta como 

forma de identificação do tratamento de superfície em toda a superfície de rolhas de cortiça, 

através de imagens de rolhas tratadas fotografadas sob luz UV, numa lógica rolha-a-rolha e 

em tempo real.  
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3. Materiais e métodos 

Todas as amostras de rolhas de cortiça, tanto naturais como aglomeradas, 

necessárias para a realização deste projeto foram fornecidas pela Amorim & Irmãos, S.A.. 

3.1. Tratamento de superfície das rolhas 

Rolhas naturais de classe superior e aglomeradas Neutrocork® de calibres 49x24 mm 

e 45x24 mm, respetivamente, foram tratadas recorrendo a tambores rotativos industrial e 

laboratorial para o tratamento de superfície. A dosagem do tratamento consiste na inserção 

de uma quantidade específica da formulação a aplicar na rolha de cortiça, nos tambores 

rotativos, que depende da área superficial das rolhas. Desta forma, tem-se em atenção o 

calibre das rolhas, ajustando-se a quantidade de produto a utilizar no processo. 

O processo de tratamento de superfície em tambores industriais (Figura 3.1) teve 

como início um processo de despoeiramento, onde ocorreu a rotação de 2000 rolhas durante 

3 minutos. O objetivo do despoeiramento, como o nome indica, consiste na remoção de pó 

das rolhas através de aspiração do ar que é colocado no interior do tambor por insuflação. 

Numa fase posterior, ocorre a injeção do produto indicado para um determinado tipo de rolha. 

Normalmente, a injeção é feita automaticamente através de um braço mecânico. Neste caso, 

a injeção foi feita de forma manual, adicionando-se 12 g/ML de elastómero de silicone com 

sonda UV, uma vez que o tambor industrial onde se procedeu o tratamento ser de injeção 

manual, ao invés dos tambores industriais com injeção automática que não se encontravam 

disponíveis para testes. Após a injeção do produto ocorreu uma rotação durante 13 minutos 

para promover o espalhamento do mesmo. Na fase final do processo, deu-se a aspiração do 

pó retido no tambor durante 7 minutos. Posteriormente, procede-se à descarga das rolhas.  

 

Figura 3.1 - Exterior e interior de um tambor industrial de tratamentos de superfície, respetivamente. 

No caso do tratamento de superfície recorrendo ao tambor laboratorial (Figura 3.2) 

colocaram-se 250 rolhas no tambor laboratorial e realizaram-se 5 minutos de aspiração. De 

seguida, injetou-se 12g/ML de elastómero de silicone com sonda UV. Posteriormente, as 
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rolhas foram sujeitas a rotação e, simultaneamente, aspiração durante 15 minutos. No fim, 

retiraram-se as rolhas do tambor. 

É de salientar que após tratamento de superfície, a formulação aplicada tem que 

estabilizar às condições ambientais, pelo menos durante 24h. 

 

Figura 3.2 - Exterior e interior de um tambor laboratorial de tratamentos de superfície, respetivamente. 

3.2. Caracterização dos tratamentos de superfície 

A distribuição do tratamento de superfície de rolhas foi caracterizada recorrendo a 

diferentes técnicas, nomeadamente FTIR-ATR, SEM, ângulos de contacto e aquisição e 

tratamento de imagem recorrendo a uma ferramenta de inteligência artificial.  

Para os ensaios FTIR-ATR, SEM e ângulos de contacto procedeu-se ao tratamento 

de superfície de rolhas naturais de classe superior e Neutrocork® utilizando um elastómero 

de silicone com sonda UV em tambor laboratorial. Na Tabela 3.1 está apresentada a 

quantidade de rolhas estudadas consoante os ensaios realizados. 

Tabela 3.1 - Técnicas realizadas e número de rolhas necessárias em cada um dos ensaios, para cada 

tipo de rolha (natural e aglomerada). 

Sem tratamento de superfície Com tratamento de superfície 

#rolhas Ensaio #rolhas Ensaio 

3 

2 

4 

FTIR-ATR 

SEM 

Ângulos de contacto 

3 

2 

4 

FTIR-ATR 

SEM 

Ângulos de contacto 

3.2.1. Espetroscopia de Infravermelho com Transformada de 

Fourier e Reflectância Total Atenuada 

Os ensaios realizados utilizando a técnica espetrofotométrica de FTIR-ATR foram 

executados no Departamento de Química da Universidade de Aveiro. Para o efeito, recorreu-

se a um espetrofotómetro Tensor 27 da Bruker com acessório de ATR horizontal de 10 

reflexões. Os ensaios foram efetuados com 128 varrimentos, com resolução de 4 cm-1 e na 

região de 500 cm-1 a 3500 cm-1. 

Para cada conjunto de rolhas tratadas, adquiriram-se espetros de 3 rolhas diferentes. 

As rolhas tratadas foram expostas a uma luz UV para que fosse possível identificar as zonas 

ativas (emissão de fluorescência) e as zonas não ativas (sem emissão de fluorescência) 
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(Figura 3.3). Retiraram-se 3 zonas ativas e 3 zonas não-ativas dos corpos de cada rolha 

recorrendo-se a um bisturi. No final do ensaio, obtiveram-se 6 espetros de cada rolha, 

perfazendo assim um total de 18 espetros. 

Para as amostras de rolhas não tratadas, utilizaram-se 3 rolhas. Retiraram-se 3 

frações do corpo de cada rolha, obtendo-se um total de 9 espetros.  

  

Figura 3.3 – Exemplo da identificação das zonas ativas e não ativas, sob luz UV, em rolhas naturais (A) 

e rolhas aglomeradas (B). 

3.2.2. Microscopia Eletrónica de Varrimento 

Os ensaios de microscopia eletrónica de varrimento foram realizados no 

Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica da Universidade de Aveiro. Foi 

utilizado um microscópio eletrónico de varrimento analítico de alta resolução da marca 

Hitachi, modelo SU-70, com um sistema de microanálise por espetrometria de dispersão de 

energias de raios-X/EDS.  

Após ser realizado FTIR-ATR e posterior análise dos espetros resultantes, 

selecionaram-se amostras onde se conseguia observar diferenças entre as zonas ativas, as 

zonas não-ativas e amostras sem tratamento. Utilizaram-se 2 amostras de zonas ativas e não 

ativas de rolhas aglomeradas e naturais, bem como 2 frações de rolhas aglomeradas e 

naturais sem tratamento. Antes da análise no microscópio, depositou-se uma camada de 

carbono na superfície, com o objetivo de tornar as mesmas condutoras. Para tal, recorreu-se 

a uma câmara de deposição de carbono, da marca Emitech e o modelo K950X. Foram obtidas 

3 imagens relativas a cada amostra com ampliações de x40, x150 e x500. 

3.2.3. Medição de ângulos de contacto 

Os ensaios de medição de ângulos de contacto foram realizados nos laboratórios do 

SECOP-CICECO. Para tal, utilizou-se o equipamento Theta Flex da Biolin Scientific. A 

medição dos ângulos foi realizada pelo método da gota séssil, tendo-se estudado três 

solventes a 20 ºC: água, diiodometano e formamida. No caso em que o solvente em estudo 

era água, a gota que entrava em contacto com a superfície tinha um volume de 4 μL. No caso 

do diidometano e formamida, a gota tinha um volume de 1,25 μL e 4 μL, respetivamente. 

Utilizaram-se rolhas aglomeradas e naturais, com e sem tratamento. Para cada solvente, 

A B 
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usaram-se 4 rolhas por cada tratamento, cortando-se 2 rolhas no sentido transversal (área 

lateral) e 2 rolhas no sentido tangencial (topos). Deste modo, efetuaram-se medições de 

ângulos de contacto em duas superfícies: no topo e no corpo. O cálculo da energia livre de 

superfície foi feito segundo o modelo OWRK. 

3.2.4. Aquisição de imagem e aplicação de ferramenta de 

Inteligência Artificial 

Tendo rolhas naturais e aglomeradas tratadas com elastómetro de silicone com sonda 

UV em tambor laboratorial e não tratadas, colocaram-se as mesmas sob uma luz UV com o 

objetivo de observar em tempo real a distribuição do tratamento em toda a rolha. 

Adicionalmente, tratou-se as rolhas de forma padronizada, isto é, colocaram-se pedaços de 

fita-cola na superfície da rolha de forma a criar um padrão geométrico quando se remove a 

fita, após finalizado o tratamento de superfície. Desta forma, as rolhas continham tratamento 

nas partes não tapadas e na parte do padrão não continham tratamento.  

Fotografaram-se rolhas sem tratamento, com tratamento e com tratamento 

padronizado com a fita-cola sob luz UV para observar saliências fluorescentes na superfície 

da rolha. Todas as rolhas foram fotografadas num local e sob um fundo escuro para evitar 

reflexos, bem como fluorescência alheia. A fonte luminosa foi colocada perpendicularmente 

às rolhas e a uma distância de 30 cm. As fotografias foram captadas a 20 cm de distância 

das rolhas através de um telemóvel da marca Samsung S5 Neo, cujo modelo da câmara é 

SM-G903F com resolução de 16 mega pixéis. As fotografias foram realizadas segundo os 

seguintes parâmetros: 4 mm de distância focal, 1,85 de abertura máxima, 1/15 ou 1/17 

segundos de tempo de exposição e 1250 de sensibilidade ISO. É de notar que cada rolha foi 

dividida em 2 seções, A e B. O esquema das secções encontram-se na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 - Esquematização e exemplo da divisão das secções A e B de uma rolha de cortiça fotografada sob 

luz UV. 

 

Para ser possível o reconhecimento do tratamento de superfície recorreu-se a uma 

ferramenta de Inteligência Artificial em cooperação com Prof. João Carlos Lima e com o 

Secção A 

Secção B 
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investigador David Sousa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa (FCT-UNL). Estes foram os responsáveis por todo o tratamento e processamento das 

imagens por mim enviadas e pelo desenvolvimento do algoritmo aliado à ferramenta de 

Inteligência Artificial. É de salientar que o mérito pelo manuseamento de todas as imagens e 

a instrução da ferramenta é dado totalmente às entidades acima referidas. 

Primeiramente, a ferramenta foi instruída para entender o que era uma rolha e 

identificar o tratamento de superfície. Para tal, foram alimentadas imagens de rolhas 

fotografadas sob luz UV, com e sem tratamento e definiu-se a excitação de cada neurónio 

consoante o brilho de cada píxel. Numa fase posterior, alimentaram-se imagens de rolhas 

com tratamento efetuado de forma padronizada (com fita-cola) com o objetivo de instruir a 

ferramenta para conseguir selecionar as áreas com tratamento e áreas sem tratamento. É de 

notar que para fornecer à ferramenta a capacidade de reconhecer o tratamento, foram 

alimentadas um total de cerca de duas centenas de imagens de rolhas fotografadas sob luz 

UV. 

Ainda com esta ferramenta e com recurso ao ensaio das forças de extração à 

temperatura ambiente (de acordo com a informação referida na secção 1.2.7), pretendeu-se 

obter uma relação entre o grau de cobertura da superfície com o tratamento de silicone 

aplicado e a força necessária para a extrair. Para tal, efetuou-se o tratamento de rolhas 

naturais com quantidades de elastómero de silicone com sonda UV de 8, 12, 15, 19 e 22 

g/ML. Para cada quantidade foram tratadas 40 rolhas. Posteriormente, selecionaram-se e 

fotografaram-se aleatoriamente 4 rolhas tratadas de cada quantidade, divididas também em 

2 secções, A e B, (conforme apresentado anteriormente na Figura 3.4) e as imagens foram 

alimentadas à ferramenta de IA. Numa etapa seguinte, as mesmas 20 rolhas foram 

submetidas ao ensaio de forças de extração à temperatura ambiente. 

Posteriormente, pretendeu-se determinar a quantidade ótima a ser aplicada 

consoante a dosagem do tratamento de elastómero de silicone com sonda UV aplicado. Para 

tal, trataram-se rolhas aglomeradas e naturais em tambor rotativo laboratorial utilizando as 

mesmas quantidades referidas anteriormente. De seguida, trataram-se rolhas aglomeradas 

em tambor industrial utilizando também as mesmas quantidades. Realizou-se o tratamento 

de superfície em tambores diferentes, uma vez que se pretendia também perceber se as 

diferentes condições operatórias tinham algum impacto no espalhamento do silicone e, 

consequentemente, nas forças de extração. Após a estabilização do tratamento de superfície 

durante 24h efetuou-se o ensaio de forças de extração à temperatura ambiente de 20 

amostras com diferentes quantidades de silicone aplicado. 
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3.3. Protótipo para aplicação de tratamento de superfície rolha-a-rolha 

Esta parte do trabalho foi desenvolvido em parceria com Cláudia Teixeira, estudante 

da dissertação do Mestrado Integrado em Engenharia Química da Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto, e consistiu na tentativa de validação de um protótipo de tratamento 

de superfície numa lógica rolha-a-rolha. 

O protótipo consiste num conjunto de marcadeiras sequenciais, uma para aplicar o 

tratamento nos topos das rolhas e outra para os corpos, separadamente. Em ambas as 

marcadeiras existe um cilindro que regula a velocidade das rolhas que passam nas mesmas. 

O produto de tratamento das rolhas é colocado num depósito que se situa no topo das 

marcadeiras, permitindo que o líquido escorra pelos rolos das mesmas. O objetivo deste 

protótipo é melhorar a distribuição do tratamento em toda a superfície da rolha. O protótipo 

permite tratar vários tipos de rolhas de vários calibres, uma vez que tem um sistema 

manualmente ajustável. No presente trabalho, utilizaram-se rolhas naturais de calibre 45x24 

mm e 49x24 mm, bem como rolhas aglomeradas de calibre 45x24 mm. 

Começou-se por maximizar e otimizar a cadência da máquina e ajustar a posição dos 

reguladores de velocidade do cilindro dos topos e corpos e da alimentação, sem tratamento. 

Em seguida, colocou-se o tratamento referente aos dois tipos de rolhas. Pretendeu-se 

determinar qual a dosagem adequada de cada tratamento, nos corpos e nos topos, e qual a 

posição do depósito mais adequada. Para tal, pesou-se o frasco que continha o produto antes 

e depois da sua colocação no depósito. Procedeu-se, posteriormente, a ensaios de forças de 

extração.  
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4. Análise e Discussão de Resultados 

As técnicas de FTIR-ATR e SEM foram utilizadas como forma de provar que as zonas 

ativas tinham efetivamente tratamento e, contrariamente, as zonas não ativas não continham 

na sua superfície qualquer tratamento. Para além disso, foram usadas com o intuito de 

verificar se existem diferenças entre amostras tratadas e não tratadas. A medição de ângulos 

de contacto e determinação de energias de superfície foram realizados com o objetivo de 

avaliar a energia da superfície da rolha, nos corpos e topos, quando aplicado o tratamento.  

4.1.1. Análise dos constituintes das rolhas por FTIR-ATR  

Conforme referido na secção 3.2.1, obtiveram-se 6 espetros para cada rolha (3 zonas 

ativas e 3 zonas não-ativas), ou seja, 18 espetros por amostra. Face ao elevado número de 

espetros e para simplificar o tratamento de dados, selecionou-se apenas uma zona ativa e 

uma zona não-ativa de duas rolhas de cada tipo, bem como de amostras de rolha não tratada. 

Os espetros apresentados nesta secção são idênticos aos restantes espetros que não se 

encontram presentes. Na Tabela B.1 do Anexo B, apresenta-se em mais detalhe a 

identificação e correspondência das principais bandas com os diferentes modos de vibração 

dos compostos presentes nas amostras. 

Rolha Aglomerada com elastómero de silicone e com sonda UV 

Na Figura 4.1, encontra-se um espetro de infravermelhos de uma zona ativa e de uma 

zona não ativa de uma amostra de rolha aglomerada, onde foi aplicado o tratamento de 

elastómero de silicone com sonda UV. 

 

Figura 4.1 – Espetros de infravermelhos de uma zona ativa e uma zona não ativa correspondentes a uma 

amostra de rolha aglomerada. Os números indicados correspondem aos modos de vibração identificados na 

Tabela B.1 do Anexo B. 
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Analisados os espetros obtidos, é possível constatar que existe uma diminuição 

significativa da intensidade das bandas dos componentes da cortiça na zona ativa, e um 

reforço da intensidade das bandas que poderão ser associadas ao elastómero de silicone. 

Em particular, existe uma banda caraterística que não existe na zona não ativa, 

correspondente às ligações -CH dos grupos -CH3 no silicone (banda número 12, 2916 cm-1). 

Por outro lado, é possível verificar que ocorre a sobreposição de várias bandas do tratamento 

com as bandas associadas com a cortiça. Por exemplo, a banda referente ao número 13, que 

identifica a ligação Si(CH3)nO, sobrepõe-se com as bandas 4 e 8 que correspondem a 

ligações da suberina e lenhina, respetivamente, ou seja, constituintes da cortiça. O número 

14, que identifica a ligação Si-O-Si, sobrepõe-se com a banda número 9 e o mesmo acontece 

nas bandas referentes ao número 15 e 10.  

Verificou-se ainda que o espetro da zona não ativa é muito semelhante ao espetro de 

cortiça apresentado na Figura 2.2 do subcapítulo 2.2.1, uma vez que contém as mesmas 

bandas caraterísticas dos componentes da cortiça. É de salientar ainda que o espetro da 

zona ativa aparenta-se com o espetro da Figura 2.3 do subcapítulo 2.2.1, no caso retratado 

para o produto de tratamento referente ao silicone. 

Rolha Natural com elastómero de silicone e com sonda UV 

Na Figura 4.2, encontra-se um espetro de uma zona ativa e de uma zona não ativa de 

uma amostra de rolha natural, onde foi aplicado o tratamento de elastómero de silicone com 

sonda UV. 

 

Figura 4.2 – Espetros de infravermelhos de uma zona ativa e uma zona não ativa correspondentes a 

uma amostra de rolha natural. Os números indicados correspondem aos modos de vibração identificados na 

Tabela B.1 do Anexo B. 

Ao comparar os espetros obtidos na Figura 4.2, observou-se uma diferença na 

intensidade das bandas dos componentes da cortiça e do silicone. Verificou-se também a 

existência de uma nova banda caraterística das ligações -CH dos grupos -CH3 do silicone, à 
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semelhança do observado na Figura 4.1, identificada pelo número 12 (2916 cm-1), e ainda a 

sobreposição das mesmas bandas referidas na análise dos espetros FTIR-ATR da amostra 

de rolha aglomerada. No entanto, a banda 8 correspondente aos anéis aromáticos da lenhina 

não está diretamente sobreposta com a banda 13. 

Analogamente ao referido na análise dos espetros de infravermelho da amostra de 

rolha aglomerada, através da Figura 4.2 também se pode verificar que o espetro da zona não 

ativa é muito semelhante à Figura 2.2 do subcapítulo 2.2.1, diferindo apenas na intensidade 

das bandas, bem como o espetro da zona ativa que se assemelha ao espetro da Figura 2.3 

do subcapítulo 2.2.1, no caso referente ao silicone. 

Através da Figura 4.1 e da Figura 4.2, verificou-se que não existem diferenças 

significativas entre os espetros das amostras de rolha aglomerada e natural, visto que se 

identificam as mesmas bandas caraterísticas, quer da cortiça quer do silicone. Nos dois tipos 

de amostras, foi possível observar também que na zona ativa se verificava um aumento da 

intensidade de bandas consistentes com a presença de elastómero e que as zonas não ativas 

continham apenas bandas referentes às ligações dos constituintes da cortiça. 

4.1.2. Análise morfológica e composicional por SEM/EDS 

As imagens adquiridas através de SEM foram captadas com três ampliações 

diferentes (x40, x150 e x500) com o intuito de se determinar se existem diferenças entre a 

superfície de uma rolha tratada com elastómero de silicone com sonda UV, analisando as 

zonas ativas e zonas não ativas, bem como rolhas não tratadas. Os resultados desta análise 

são apresentados nas Figuras 4.3 a 4.8. Na Figura 4.3 e na Figura 4.6 apresentam-se as 

imagens obtidas por SEM referentes a rolhas aglomeradas e naturais sem tratamento, 

respetivamente. Na Figura 4.4 e na Figura 4.5 estão presentes imagens de SEM que 

correspondem a zonas ativas e zonas não-ativas de rolhas aglomeradas tratadas, 

respetivamente. Analogamente, as imagens de SEM que dizem respeito a rolhas naturais são 

apresentadas na Figura 4.7 e na Figura 4.8. 

   

Figura 4.3 - Imagens de SEM de uma rolha aglomerada (A) sem tratamento com ampliações x40, x150 e x500. 

A.1 A.2 A.3 
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Figura 4.4 - Imagens de SEM de uma zona ativa de uma rolha aglomerada (B) tratada com elastómero de silicone com sonda 

UV com ampliações x40, x150 e x500. 

   

Figura 4.5 - Imagens de SEM de uma zona não ativa de uma rolha aglomerada (C) tratada com elastómero de silicone com 

sonda UV com ampliações x40, x150 e x500. 

   

Figura 4.6 - Imagens de SEM de uma rolha natural (D) sem tratamento com ampliações x40, x150 e x500. 

 

D.1 D.2 D.3 

C.1 C.2 

B.3 
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Figura 4.7 - Imagens de SEM de zonas ativas de rolhas naturais (E e F) tratadas com elastómero de silicone com 

sonda UV com ampliações x40, x150 e x500.  

   

Figura 4.8- Imagens de SEM de uma zona não ativa de uma rolha natural (G) tratada com elastómero de silicone com 

sonda UV com ampliações x40, x150 e x500.  

Ao comparar a superfície de uma rolha aglomerada com uma rolha natural (Figura 4.3 

e Figura 4.6) pode-se inferir que a rolha natural apresenta uma superfície mais lisa, mas com 

algumas rugosidades provenientes do processo de brocagem. A rolha aglomerada apresenta 

uma superfície mais descontínua, onde foi possível observar que as células estão dispostas 

em várias direções. Estas imagens e respetivas observações são consistentes com os 

estudos já referidos na secção 2.2.2. [7] [32] 

Foi possível observar diferenças notórias entre a superfície de uma zona ativa e não 

ativa em rolha aglomerada, aquando a comparação da Figura 4.7 e Figura 4.8. Na primeira 

figura referida anteriormente, pode-se verificar a área coberta com tratamento. Neste caso, 

também se recorreu a EDS, cujos resultados obtidos na Figura 4.9, permitiram saber que o 

silício estava presente na superfície das zonas ativas referente à amostra B. 

E.1 E.2 E.3 

G.1 G.2 G.3 

F.1 F.2 F.3 
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Figura 4.9 - Representação gráfica da composição 

da amostra B (zona ativa de rolha aglomerada 

tratada com elastómero de silicone com sonda 

UV), através de EDS. 

Na Figura 4.7 e a Figura 4.8, foi possível também observar diferenças significativas 

entre as zonas ativas e zonas não ativas em rolha natural. Na Figura 4.7, constatou-se que 

as células de cortiça apresentam uma camada condizente com a presença do elastómero de 

silicone com sonda UV. Na mesma figura, relativamente à amostra E, captou-se tratamento 

numa fenda, realçada por uma circunferência de linha azul, sendo que com ampliação de 

x100, conseguiu-se observar uma possível fração de tratamento que perfez parte da fenda 

em questão. Para identificar se o componente que se encontrava na fenda era de facto 

elastómero de silicone, recorreu-se a EDS. Através das representações gráficas obtidas, 

Figura 4.10, foi possível confirmar que a fenda contém parte do tratamento, uma vez que se 

detetou o sinal do silício. Já na amostra F, captou-se uma superfície onde claramente se 

consegue observar partes que contém tratamento e partes que não contém. Recorreu-se 

também à análise por EDS onde se verificou a existência de silício, Figura 4.11.  

 

Figura 4.10 - Representação gráfica da composição 

da amostra E (zona ativa de rolha natural tratada com 

elastómero de silicone com sonda UV), através de 

EDS. 

 

Figura 4.11 - Representação gráfica da composição 

da amostra F (zona ativa de rolha natural tratada com 

elastómero de silicone com sonda UV), através de 

EDS. 

Analisando a Figura 4.4 e a Figura 4.7, é possível verificar que a superfície da rolha 

não é totalmente coberta pelo produto de tratamento de superfície. Assim, concluiu-se que a 

distribuição do tratamento não é homogénea e, ainda, que o silício está presente nas zonas 

ativas, o que significa que estas zonas foram cobertas pelo tratamento; contrariamente às 

zonas não-ativas.  
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4.1.3. Determinação da energia de superfície das rolhas 

Na Figura 4.12, na Figura 4.13 e na Figura 4.14, apresentam-se os valores médios 

dos ângulos de contacto nos corpos e nos topos de rolhas aglomeradas e naturais sem e com 

tratamento, bem como o valor do desvio padrão associado. 

No caso da rolha aglomerada, a comparação dos ângulos de contacto obtidos nos 

corpos e nos topos demonstra que não há grandes diferenças entre os corpos e os topos, 

nas mesmas condições. Após o tratamento, verifica-se um aumento do valor dos ângulos de 

contacto.  

No caso da rolha natural, a situação é análoga. Os ângulos de contacto dos corpos e 

topos não diferem de uma forma notória. No entanto, nas medições onde se utilizou água e 

diiodometano, a diferença entre superfícies com tratamento e sem tratamento não é tão 

significativo. Isto pode querer significar que a superfície de uma rolha natural é mais 

hidrofóbica do que de uma rolha aglomerada, sem aplicação de tratamento. Neste caso, a 

aplicação do tratamento terá um impacto mais significativo na lubrificação da rolha natural do 

que propriamente na hidrofobicidade da mesma. Contrariamente, quando se utilizou 

formamida para determinar os ângulos de contacto em rolhas naturais sem tratamento, não 

foi possível detetar uma gota estável nos topos das amostras, sendo que não existem 

resultados referentes a esta situação na presente dissertação. 

Figura 4.12 – Representação gráfica dos ângulos de contacto 

medidos com água, em corpos (C) e topos (T) de rolhas 

aglomeradas e naturais sem tratamento (ST) e com tratamento 

(CT). 

Figura 4.13 - Representação gráfica dos ângulos de contacto 

medidos com diiodometano, em corpos (C) e topos (T) de 

rolhas aglomeradas e naturais sem tratamento (ST) e com 

tratamento (CT). 
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Figura 4.14 - Representação gráfica dos ângulos de contacto medidos com formamida, em corpos (C) e topos (T) de 

rolhas aglomeradas e naturais sem tratamento (ST) e com tratamento (CT). 

Uma vez obtidos todos os dados de ângulos de contactos utilizando 3 solventes 

relativamente à rolha aglomerada e natural, corpos e topos, sem e com tratamento, 

calcularam-se as energias livres de superfície, bem como as componentes dispersa e polar, 

apresentados na Tabela 4.1. Para tal, utilizou-se o modelo OWRK, através da Equação 2.3 

da secção 2.2.3.  

Tabela 4.1 – Resultados da componente dispersa e polar, bem como a energia livre de superfície total dos 

corpos e topos de rolhas aglomeradas e naturais. 

 Rolha aglomerada Rolha natural 

 Corpo Topo Corpo Topo 

 Sem 
tratamento 

Com 
tratamento 

Sem 
tratamento 

Com 
tratamento 

Sem 
tratamento 

Com 
tratamento 

Sem 
tratamento 

Com 
tratamento 

Componente 
dispersa 
(mJ.m-2) 

13,85 2,99 20,07 7,61 27,11 1,31 

 

4,54 

Componente 
polar  

(mJ.m-2) 
23,20 0,52 21,71 0,01 0,01 0,63 0,00 

Energia de 
superfície 
(mJ.m-2) 

37,06 3,51 41,79 7,62 27,12 1,94 4,54 

Em ambos os tipos de rolhas, verifica-se que a energia de superfície é maior em 

amostras sem tratamento, tanto no corpo como no topo das rolhas. No caso de rolhas 

aglomeradas sem tratamento, a componente polar predomina em relação à componente 

dispersa. Contrariamente, em rolhas aglomeradas tratadas, o valor da componente dispersa 

é maior que a componente polar. 

Relativamente às rolhas naturais não tratadas, não é possível concluir algo 

semelhante, devido à incapacidade de determinar o ângulo de contacto no topo de rolhas 

naturais sem tratamento. Em rolhas naturais tratadas, o valor da componente dispersa 

também prevalece maior que a componente polar. 

 Nos casos em que a componente dispersa é maior que a componente polar (rolhas 

aglomeradas e naturais com tratamento), significa que a superfície é fortemente hidrofóbica. 

Deste modo, solventes polares, como tratamentos à base de água, não se espalham 
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espontaneamente. É ainda de referir que, comparando as rolhas aglomeradas e naturais, o 

valor médio da energia de superfície das rolhas não tratadas oscila entre os 27 e os 42 mJ 

m-2,enquanto que após o tratamento de superfície esta variação é reduzida para um intervalo 

entre os 2 e 8 mJm-2, o que demonstra o efeito que o tratamento de superfície tem em 

uniformizar a interface das diferentes rolhas.  

4.1.4. Tratamento de imagem por Inteligência Artificial 

As fotografias capturadas das rolhas sem tratamento, com tratamento e com 

tratamento aplicado de forma padronizada são apresentadas na Figura 4.15. Observa-se que 

a distribuição do tratamento é heterogénea, visto que existem pontos de tratamento 

espalhados pela superfície da rolha de forma aleatória, como aliás tinha sido comprovado 

pelas técnicas de FTIR-ATR, e SEM. Verifica-se também que a própria cortiça emite alguma 

fluorescência. 

   

   

Figura 4.15 – Imagens de rolhas aglomeradas (linha superior) e naturais (linha inferior) sem tratamento (A), com 

tratamento (B) e com tratamento de forma padronizada (C). 

Após a alimentação das fotografias à ferramenta, as camadas individuais das redes 

neurais são capazes de ‘’visualizar’’ as imagens da mesma forma que o sistema visual do ser 

racional. Assim, nas várias camadas podem-se obter aspetos diferentes, como por exemplo 

os poros, a cortiça, entre outros, dependendo do número de feature maps que o operador 

define. A conexão entre neurónios tem, inicialmente, pesos aleatórios. Funciona como se as 

sinapses do cérebro ainda não estivessem sintonizadas e é através de um sistema de 

iterações que o valor dos pesos é alterado para que o output seja o correto e o funcionamento 

da rede neuronal.  

Na Figura 4.16 é apresentado o output, fornecido pela equipa da FCT-UNL, resultante 

da ferramenta de IA, onde se verificam dois tipos de camadas: uma que representa a 

presença de tratamento e a segunda que representa a ausência do mesmo. As imagens 

superiores correspondem a fotografias de uma rolha natural com tratamento (A) e sem 

A B C 

A B C 
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tratamento (B) que foram alimentadas e as inferiores representam as partes não tratadas da 

rolha. Deste output também resulta a percentagem coberta pelo tratamento e o ruído detetado 

na rolha sem tratamento. Assim, neste caso, verifica-se a existência de 45 % de tratamento 

e 6 % de ruído que se assume como sendo proveniente da fluorescência que a própria cortiça 

emite. [53] 

 

Figura 4.16 - Output resultante da ferramenta de Inteligência Artificial.[53] 

É de notar que apenas foram alimentadas fotografias de rolhas equivalentes a uma só 

face, pelo que a percentagem de cobertura de uma rolha completa é dada pela média da 

percentagem coberta de ambas secções, A e B (Figura 3.4 da secção experimental). 

Na Figura 4.17, apresenta-se os resultados das forças de extração obtidas das 20 

rolhas naturais tratadas selecionadas com diferentes quantidades (obtidas pela autora do 

trabalho) em função da percentagem da camada de tratamento de superfície presente em 

rolhas naturais (dados fornecidos pelo grupo da FCT-UNL). Utilizaram-se dois algoritmos 

diferentes para se obter a percentagem de cobertura e, consequentemente, alcançar uma 

relação entre os dois parâmetros. Contudo não se verifica nenhuma relação clara entre os 

mesmos. Pode observar-se que nos algoritmos 1 e 2 existe uma maior concentração de 

pontos com percentagens de cobertura de 65 % e 40 %, respetivamente, mas em ambos os 

casos os valores de forças de extração encontram-se dispersos na mesma gama, entre os 

16 daN e 27 daN. Estes resultados são algo surpreendentes pois ao tratar rolhas com 8 g/mL 

e 22 g/mL de elastómero de silicone com sonda UV, observou-se com auxílio da luz UV que 

no primeiro caso as rolhas continham poucas zonas ativas, enquanto que no segundo caso 

estas apresentavam uma camada mais uniforme. Desta forma, era expetável que com menor 

concentração de produto resultasse numa percentagem coberta menor e uma força de 

extração maior.[53] 

A B 
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Vários fatores podem estar na origem dos resultados obtidos. Primeiro, a ferramenta 

pode não conseguir distinguir a fluorescência útil (emitida pelo tratamento aplicado) da não 

útil (emitida pela própria cortiça). Além disso, a topografia da cortiça, a espessura e 

distribuição da camada de tratamento podem ser fatores relevantes que afetam as forças de 

extração de uma forma que, possivelmente, a ferramenta ainda não foi treinada para a 

reconhecer. Outra possibilidade, é que apesar de se terem usado diferentes dosagens de 

elastómero de silicone com sonda UV, estas podem não ser significativas em termos de 

percentagem coberta e, consequentemente, em valores de forças de extração. Por fim, a 

amplitude da percentagem coberta das rolhas sujeitas a este estudo pode não ser suficiente 

para calibrar o algoritmo e encontrar uma correlação com as forças de extração. 

 

Figura 4.17 - Representação gráfica da força de extração em função da taxa de cobertura de 

tratamento em rolhas naturais. [53] 

Para verificar se haviam diferenças significativas entre as forças de extração para 

diferentes concentrações de elastómero usado, efetuou-se o tratamento de rolhas naturais 

em tambor laboratorial e, consequente, ensaio de forças de extração (Figura 4.18 e Figura 

4.19). Sabe-se que de momento a concentração padrão aplicada para elastómero de silicone 

no processo industrial da empresa é de 12 g/ML. Os resultados obtidos foram sujeitos a uma 

análise estatística ANOVA de fator único, apresentada no Anexo C, e verificou-se que não há 

diferenças significativas nos valores das forças de extração se o tratamento for efetuado entre 

8 g/ML e 22 g/ML. Isto quererá dizer que o tratamento de rolhas de cortiça naturais usando 

8, 12, 15, 19 ou 22 g/ML é similar do ponto de vista das forças de extração. No entanto, é 

evidente que ao não efetuar qualquer tratamento (quantidade de 0 g/ML) a diferença entre as 

forças de extração para estas rolhas e para as restantes onde se efetuou tratamento com 

concentrações entre 8 a 22 g/ML já são significativamente diferentes.  
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É de notar que a análise estatística ANOVA permite apenas saber se existem 

diferenças significativas entre parâmetros, mas não indica qual dos parâmetros é o ideal.  

 

Figura 4.18 – Representação gráfica das forças de 

extração (n=20) em função das concentrações do 

tratamento com sonda UV em rolhas naturais em tambor 

laboratorial. 

 

Figura 4.19 - Representação gráfica da dispersão das 

forças de extração (n=20) em função das concentrações 

do tratamento com sonda UV aplicado em rolhas 

naturais em tambor laboratorial. 

Na Figura 4.20 e na Figura 4.21, apresentam-se as representações gráficas do valor 

das forças de extração em função das concentrações de produto aplicado em rolhas 

aglomeradas em tambor laboratorial.  

Os valores de forças de extração obtidos referentes a rolhas aglomeradas tratadas 

laboratorialmente foram também sujeitos a uma análise estatística ANOVA de fator único. 

Verificou-se que é significativamente diferente usar quantidades compreendidas entre 0-22 

g/ML e entre 8-22 g/ML. No entanto, usar uma quantidade compreendida entre 8-15 g/ML é 

muito semelhante do ponto de vista das forças de extração. As análises estatísticas referidas 

estão apresentadas no Anexo C - Tabela C.3, Tabela C.4 e Tabela C.5. 

 

Figura 4.20 - Representação gráfica das forças de extração 

(n=20) em função das concentrações do tratamento com 

sonda UV aplicado em rolhas aglomeradas em tambor 

laboratorial. 

 

Figura 4.21 - Representação gráfica de dispersão das 

forças de extração (n=20) em função das concentrações 

do tratamento com sonda UV aplicado em rolhas 

aglomeradas em tambor laboratorial. 

Adicionalmente pretendeu-se verificar se existem diferenças significativas quando se 

tratam as rolhas recorrendo ao tambor laboratorial vs. tambor industrial. Na Figura 4.22 e 
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Figura 4.23, apresentam-se as representações gráficas de forças de extração obtidas em 

rolhas aglomeradas tratadas em tambor industrial em função da concentração de tratamento 

aplicado. Efetuou-se também uma análise ANOVA para verificar o comportamento dos 

valores de forças de extração referentes a rolhas aglomeradas tratadas industrialmente. 

Verificou-se uma situação análoga aos valores de forças de extração obtidos para rolhas 

aglomeradas tratadas em tambor laboratorial: não é significativamente diferente usar 

dosagens entre 8 e 15 g/ML no que diz respeito às forças de extração realizadas em rolhas 

aglomeradas, mas diferente se considerar 0 g/ML e 19 e 22 g/ML. Deste modo, a 

concentração padrão utilizada na Corticeira Amorim está dentro do resultado obtido (12 

g/ML). As análises estatísticas referidas estão apresentadas no Anexo C - Tabela C.7 e 

Tabela C.8. 

Realizou-se também uma análise estatística ANOVA a 2 fatores (concentração e tipo 

de tambor, laboratorial e industrial) com repetição, apresentada no Anexo C. Verificou-se que 

os valores das forças de extração de rolhas tratadas em tambor laboratorial e industrial são 

significatiamente diferentes, mas quando se limita a análise às dosagens de 8 a 15 g/ML em 

cada tambor de forma independe as diferenças nas forças de extração não são significativas. 

As análises estatísticas referidas estão apresentadas no Anexo C - Tabela C.9 e Tabela C.10. 

 

Figura 4.22 - Representação gráfica das forças de extração 

(n=20) em função das concentrações do tratamento em 

rolhas aglomeradas aplicado em tambor industrial. 

 

Figura 4.23 - Representação gráfica da dispersão das 

forças de extração (n=20) em função das concentrações 

do tratamento em rolhas aglomeradas aplicado em 

tambor industrial. 

O facto de os resultados no tambor laboratorial serem diferentes dos resultados 

obtidos no tambor industrial, é consistente com as condições de operação do equipamento. 

Além dos tambores serem de tamanhos diferentes, no caso do tambor laboratorial, os orifícios 

são maiores e fornecem apenas um movimento oscilatório às rolhas, não existindo um 

espalhamento total do tratamento. Adicionalmente, este tipo de tambores têm um sistema de 

insuflação e de aspiração, enquanto que os tambores laboratoriais têm apenas aspiração que 

opera no momento de espalhamento do produto. Assim, o pó presente nas rolhas é reduzido 

ao máximo, mas pode também haver arraste de algum tratamento, principalmente no tambor 

laboratorial. 
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4.2. Protótipo de aplicação de tratamento de superfície 

O protótipo para aplicação de tratamento de superfície, tal como referido na secção 

3.4, consiste num sistema de marcadeiras por onde o produto de tratamento é espalhado até 

chegar aos topos e aos corpos das rolhas. Ao colocar o protótipo em andamento sem a 

deposição de tratamento, alcançou-se uma cadência de 11500±500 rolhas por hora, 

dependendo do seu calibre. Esta cadência corresponde a uma posição dos reguladores dos 

cilindros de 8/8,5 e 7/7,5, nos topos e nos corpos, respetivamente. Determinou-se a 

quantidade de tratamento a utilizar com o depósito fechado por rolha, bem como as forças de 

extração, em ambos os tipos de rolha em estudo. Estes resultados estão apresentados na 

Tabela 4.2, assim como as condições ambientais em que se efetuou o ensaio. 

Posto isto, com recurso ao método desenvolvido neste projeto, foi avaliada a 

distribuição do tratamento de superfície realizado pelo protótipo. É de ter em atenção que o 

objetivo do protótipo é que as rolhas apresentem tratamento em toda a superfície, distribuído 

uniformemente. 

Tabela 4.2 - Resultados do estudo do funcionamento do protótipo de TS. 

Tipo de rolha Natural Aglomerada 

Tratamento Emulsão de parafina 
Elastómero de silicone 

com sonda UV 

Tint. máq. (ºC) 24,0 23,2 

%HR int. máq. 38,9 54,7 

Tamb (ºC) 22,5 23,1 

%HRamb 41,5 54,9 

Dosagem (g/rolha) 0,019 0,012 

Abertura do depósito Fechada  

Força de extração (daN) 23,5 24,4 

Desvio Padrão 3,1 1,5 

Na Figura 4.24, encontra-se uma rolha aglomerada tratada com elastómero de silicone 

com sonda UV  e pode-se verificar que há uma parte da rolha que não se encontra tratada 

(B). A parte tratada (A) possui linhas horizontais muito ténues, correspondendo a marcas do 

tratamento. A metodologia desenvolvida permitiu identificar problemas mecânicos que o 

protótipo possuía. A partir da identificação dos problemas, conseguiu-se reparar o protótipo 

e, neste momento, já se encontra apto para efetuar um tratamento de superfície em toda a 

superfície de rolhas de cortiça. Assim, o tratamento com sonda UV e deteção sob luz UV 

permitiu visualizar a distribuição do tratamento aplicado, contribuindo para continuar a 

desenvolver e melhorar o protótipo. 
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Figura 4.24 - Rolha aglomerada tratada com elastómero de silicone com sonda UV no protótipo de TS. A – Face 

tratada. B – Face não tratada. 

Neste momento, o protótipo ainda não se encontra totalmente validado. Não obstante, 

o principal objetivo de tratar toda a superfície da rolha foi atingido. No entanto, ainda é 

necessário realizar mais ensaios de forças de extração para se verificar qual a força de 

extração média aceitável e o desvio padrão, para ambos os tratamentos, com o intuito de 

melhorar e ajustar o tratamento de superfície. 
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5. Conclusões e Perspetivas de Trabalho Futuro 

Ao longo dos anos, tem-se estudado vários métodos que permitam caracterizar a 

distribuição do tratamento de superfície em rolhas de cortiça. Até à data, não há registo de 

um método que consiga avaliar o tratamento em toda a superfície da rolha em tempo real. 

A presente dissertação teve como objetivo principal desenvolver um método que 

permitisse caraterizar tratamentos de superfície aplicados em rolhas de cortiça. Esse objetivo 

foi alcançado com a utilização de um tratamento de elastómero de silicone com incorporação 

de uma sonda UV e com recurso a uma ferramenta de Inteligência Artificial.  

Inicialmente, verificou-se que as zonas ativas em rolhas tratadas correspondem a 

zonas que efetivamente têm tratamento e, contrariamente, que as zonas não ativas 

correspondem a zonas que sem tratamento, tanto em rolhas aglomeradas como em naturais. 

Na análise FTIR-ATR concluiu-se que os espetros das zonas ativas continham bandas que 

podem ser atribuídas ao silicone, enquanto que os espetros das zonas não ativas eram 

similares ao espetro da cortiça presentes na literatura. Por outro lado, através de SEM 

visualizou-se que as zonas ativas apresentam uma camada de tratamento e as zonas não 

ativas apresentam uma superfície semelhante à superfície da cortiça sem tratamento. 

Adicionalmente, a partir da determinação de ângulos de contacto e da energia livre de 

superfície, concluiu-se que o tratamento de elastómero de sonda UV torna as rolhas mais 

hidrofóbicas, havendo uma redução da energia livre de superfície. Inferiu-se ainda que não 

há uma diferença significativa entre os ângulos de contacto e a energia livre de superfície nos 

topos e nos corpos de ambos os tipos de rolhas em estudo.  

Depois, usou-se a ferramenta de inteligência artificial para visualizar e quantificar a 

percentagem de superfície de rolha coberta com o tratamento aplicado. Conseguiu-se, pela 

primeira vez, caraterizar tratamentos de superfície em toda a superfície das rolhas, com 

possibilidade de o conseguir fazer em tempo real e de o implementar num processo em 

contínuo, numa lógica rolha-a-rolha. Sabe-se que quando o tratamento de superfície é 

aplicado em tambores rotativos, processo descontínuo, a superfície apresenta partes que 

contêm tratamento e outras que não contêm, como resultado do contacto entre as rolhas em 

movimento. Assim a metodologia desenvolvida é expedita, mantendo as rolhas intactas após 

a caraterização do tratamento de superfície, não sendo destrutível.  

Tentou-se ainda verificar a existência de uma relação entre a percentagem de 

cobertura resultante determinada recorrendo à ferramenta de IA com as forças de extração. 

No entanto, não se encontrou nenhuma correlação nas condições testadas. Causas que 

poderão estar na origem dos resultados obtidos podem ser o ruído associado à fluorescência 

não útil da rolha que poderá afetar a estimativa da percentagem de área ativa por imagem. 

Por outro lado, as propriedades da rolha, incluindo a topografia da cortiça, espessura e a 
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distribuição da camada de tratamento podem levar a uma maior dispersão das forças de 

extração para percentagens de áreas ativas equivalentes. 

Adicionalmente, pretendeu-se otimizar a quantidade de tratamento a aplicar em rolhas 

naturais e rolhas aglomeradas relacionando as forças de extração com o tratamento aplicado. 

Concluiu-se, com auxílio de uma análise estatística ANOVA, que nas rolhas naturais o uso 

de 8 g/ML a 22 g/ML não significamente diferente no que toca às forças de extração. Nas 

análises ANOVA para rolhas aglomeradas tratadas laboratorialmente e industrialmente, 

verificou-se que, para ambos os casos, os valores de forças de extração não são 

significativamente diferentes, entre as quantidades de 8 g/ML e 15 g/ML. Quando se 

comparou o tratamento realizado em rolhas aglomeradas em tambor laboratorial e industrial, 

a análise estatística confirma que existem diferenças se o tratamento for realizado em 

diferentes tambores. Além disso, a comparação de rolhas tratadas e rolhas não tratadas 

também é significativamente diferente. Em ambos os casos, ao incluir rolhas não tratadas (0 

g/ML), verifica-se que será diferente não tratar ou tratar rolhas de cortiça. Sugere-se que, em 

trabalho futuro, se realizem estudos entre 0 g/ML e 8 g/ML, com o intuito de saber se existirá 

algum impacto nas forças de extração variando a quantidade de elastómero neste intervalo. 

Finalmente, usando o elastómero com sonda UV foi possível melhorar alguns aspetos 

mecânicos presentes no protótipo de tratamento de superfície., dado ter-se verificado que 

quando se observavam as rolhas tratadas sob luz UV não se detetava a presença de 

tratamento numa parte da rolha. Assim, a aplicação da metodologia desenvolvida nesta 

dissertação revelou-se uma mais valia noutros projetos paralelos a decorrer na empresa. 

Futuramente, será ainda necessário usar esta metodologia para avaliar a robustez do 

protótipo e validar a sua utilização quando operado industrialmente e em contínuo.  

Num trabalho futuro, seria de grande interesse testar outros tipos de sondas, e 

também incorporá-las noutros tratamentos de superfície, nomeadamente nos tratamentos 

onde se utilizam emulsões de parafina. Além disso, seria também importante desenvolver um 

método para determinar a espessura do tratamento de superfície. Desta forma, talvez fosse 

possível correlacionar a distribuição de tratamento, a espessura de filme, e as forças de 

extração. 

Para melhorar o desempenho do algoritmo na determinação da percentagem coberta 

de rolhas tratadas, será necessário otimizar as componentes óticas do processo, a fonte 

luminosa, a captação de imagens, bem como o seu processamento. As fotografias poderão 

necessitar de ser planificadas, utilizando um conjunto de três câmaras fotográficas e 

adaptando o local de trabalho com todas as condições de luz necessárias. Assim, espera-se 

conseguir desenvolver um algoritmo mais robusto e contribuir para um protótipo funcional 

para testar a metodologia aqui desenvolvida no terreno industrial. 
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Anexo A – Tipos de rolhas e principais caraterísticas 

Tabela A.1 - Tipos de rolhas produzidas na Corticeira Amorim SGPS, S.A.[6] 

Grupo Tipo de Rolha Caraterísticas Aplicação 

Natural 
Natural 

Rolha tradicional obtida pela 

perfuração da casca do 

sobreiro. Trata-se de um 

produto 100 % natural. 

Recomendada para vinhos de reserva e que 

necessitem de um certo tempo de estágio na 

garrafa. Aplicável também em todos os tipos 

de vinho. 

Acquamark® 

Rolha natural revestida por 

ação de uma solução de 

base aquosa. Rolha 

reciclável e ecológica. 

Garante uma performance técnica superior em 

termos de vedação e a conservação do vinho. 

Técnica 

Top Series® 

Rolhas de cortiça 

capsuladas pertencentes à 

gama de luxo Amorim 

Luxury Unit. 

Existem quatro categorias consoante a cápsula 

da rolha: 

Prestige: materiais inovadores e de luxo; 

Elegance: materiais de cerâmica, madeira, 

metal ou plástico metalizado; 

Premium: rolhas personalizadas com logótipos 

ou relevos; 

Classic Value: rolha de diferentes cores e 

formas. 

Champanhe 

Rolha cujo corpo é 

constituído por granulado de 

cortiça de 3-7 mm e o topo 

que entra em contacto com o 

vinho possui dois discos de 

cortiça natural de elevada 

qualidade. 

Recomendada para vedar champanhes e 

espumantes. 

Técnica 

Rolha técnica, cujo corpo é 

constituído por granulado de 

cortiça de 3-7 mm e um 

disco de cortiça de qualidade 

elevada em ambos os topos. 

Recomendada para vinhos frutados e para 

vinhos que não necessitem de longos tempos 

de estágio. 

Aglomerada 

Rolha constituída por 

granulado de cortiça de 1-2 

mm, 2-3 mm ou 3-7 mm. 

Recomendada para vinhos de consumo rápido 

com elevada relação preço/desempenho. 
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Anexo B - Tabela de identificação de bandas para análise de espetros 

FTIR-ATR 

Tabela B.1 - Identificação da correspondência do número de onda das ligações relativas aos compostos 

respetivos. 

 

  

Composto Correspondência 
Número de 

onda (cm-1) 
Ligação 

Suberina 

1 2927 Estiramento C-H das 
cadeias alifáticas  2 2854 

3 1740 
Estiramento C=O dos 

ácidos alifáticos e dos seus 
ésteres 

4 1263 
Estiramento C-O, através 

do grupo epóxido 

5 1162 
Estiramento C-O-C do 

grupo éster 

Lenhina 

6 1511 

Anéis aromáticos 7 1466 

8 1267 

Polissacarídeos 
(celulose e 

hemiceluloses) 

9 1087 
Estiramento C-O  

10 1035 

Polissacarídeos 
e suberina 

11 3423 Estiramento O-H  

Silicone 

12 2963 
Estiramento assimétrico C-

H dos grupos CH3 

13 1258 
Estiramento simétrico 

Si(CH3)nO  

14 1094 
Estiramento simétrico Si-

O-Si  

15 1010 Estiramento Si-O 

16 798 Estiramento Si-C 

Parafina 

17 2916 
Estiramento assimétrico C-

H dos grupos CH2 

18 2846 
Estiramento simétrico C-H 

dos grupos CH2 
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Anexo C- Análise estatística ANOVA 

A análise estatística ANOVA tem como objetivo verificar se existem diferenças entre 

diferença significativa entre as médias entre três ou mais amostras diferentes. Esta técnica 

permite a comparação de várias amostras ao mesmo tempo. 

Realizou-se uma ANOVA de fator único para os valores de forças de extração 

referentes a rolha naturais tratadas em tambor laboratorial. Na Tabela C.1 apresenta-se os 

resultados da análise para concentração entre 0g/ML e 22 g/ML. Na Tabela C.2 apresenta-

se os resultados para concentração entre 8 g/ML e 22g/ML. 

Pela análise da Tabela C.1, observa-se que o valor de F é maior que o valor do F 

crítico. Isto significa que os valores de forças de extração são signifiativamente diferentes 

relativamente a rolhas tratadas e sem tratamento. Contudo, através da análise da Tabela C.2, 

verifica-se que o valor de F é menor que o valor do F crítico, sendo que os valores de forças 

de extração não são significativamente diferentes. Assim, não há diferenças significativas nas 

forças de extração quando se usa quantidades de 8 g/ML ou 22 g/ML. 

Tabela C.1 - Análise estatística ANOVA relativa a rolha naturais tratadas em tambor laboratorial, entre 

0-22 g/ML. 

Sumário 

 

Grupos Contagem Soma Média Variância 

8 20 408,7 20,4 18,5 

12 20 441 22,1 6,1 

15 20 410 20,5 1,8 

19 20 427,6 21,4 7,0 

22 20 430 21,5 6,5 

0 20 799,1 40,0 4,1 

ANOVA 

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 5917,7 5 1183,5 161,3 5,4×10
-50

 2,3 

Dentro dos grupos 836,3 114 7,3 

 Total 6754,0 119  
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Tabela C.2 - Análise estatística ANOVA relativa a rolha naturais tratadas em tambor laboratorial, entre 

8-22 g/ML. 

Sumário 

 

Grupos Contagem Soma Média Variância 

8 20 408,7 20,4 18,5 

12 20 441 22,1 6,1 

15 20 410 20,5 1,8 

19 20 427,6 21,4 7,0 

22 20 430 21,5 6,5 

ANOVA 

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 38,3 4 9,6 1,2 0,3 2,5 

Dentro de grupos 757,8 95 7,9 
 

Total 796,2 99  

Procedeu-se também a uma análise estatística ANOVA de fator único para os valores 

de forças de extração referentes a rolha aglomeradas tratadas em tambor laboratorial. Na 

Tabela C.3, na Tabela C.4 e na Tabela C.5 apresenta-se os resultados da análise para 

concentração entre 0-22 g/ML, entre 8-22g/ML e entre 8-15 g/ML, respetivamente. 

Pela análise da Tabela C.3 e da Tabela C.4, observa-se que o valor de F é maior que 

o valor do F crítico. Desta forma, os valores de forças de extração são significativamente 

diferentes quando se comparam rolhas tratadas e não tratadas, bem como as quantidades 

entre 8 a 22 g/ML. Contudo, através da análise da Tabela C.5, verifica-se que o valor de F é 

menor que o valor do F crítico, sendo que os valores de forças de extração não são 

significativamente diferentes. Assim, entende-se que ao utilizar 8 g/ML ou 15 g/ML os valores 

de forças de extração não é significativamente diferente. 

Tabela C.3 - Análise estatística ANOVA relativa a rolha aglomeradas tratadas em tambor laboratorial, 

entre 0-22 g/ML. 

Sumário 

 

Grupos Contagem Soma Média Variância 

8 20 510,3 25,5 4,2 

12 20 523,1 26,2 2,0 

15 20 543,2 27,2 11,5 

19 20 565,2 28,3 16,6 

22 20 537,2 26,9 3,4 

0 20 588,9 29,4 9,2 

ANOVA 

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 204,1 5 40,8 5,2 2,4×10
-4

 2,3 

Dentro dos grupos 893,2 114 7,8  
 

 Total 1097,3 119  
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Tabela C.4 - Análise estatística ANOVA relativa a rolha aglomeradas tratadas em tambor laboratorial, 

entre 8-22 g/ML. 

Sumário 

 

Grupos Contagem Soma Média Variância 

8 20 510,3 25,5 4,2 

12 20 523,1 26,2 2,0 

15 20 543,2 27,2 11,5 

19 20 565,2 28,3 16,6 

22 20 537,2 26,9 3,4 

ANOVA 

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 86,6 4 21,7 2,9 0,1 2,5 

Dentro dos grupos 718,7 95 7,6  
Total 805,4 99  

Tabela C.5 - Análise estatística ANOVA relativa a rolha aglomeradas tratadas em tambor laboratorial, 

entre 8-15 g/ML. 

Sumário 

 

Grupos Contagem Soma Média Variância 

8 20 510,3 25,5 4,2 

12 20 523,1 26,2 2,0 

15 20 543,2 27,2 11,5 

ANOVA 

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 27,5 2 13,8 2,3 0,1 3,6 

Dentro dos grupos 337,3 57 5,9    

Total 364,8 59     

Analogamente, realizou-se também a uma análise estatística ANOVA de fator único 

para os valores de forças de extração referentes a rolha aglomeradas tratadas em tambor 

industrial. Na Tabela C.3, na Tabela C.4 e na Tabela C.5 apresenta-se os resultados da 

análise para concentração entre 0 22 g/ML, entre 8-22g/ML e entre 8-15 g/ML, 

respetivamente. 

Através da análise da Tabela C.6, da Tabela C.7 e da Tabela C.8, observa-se que o 

caso é análogo às rolhas aglomeradas tratadas em tambor laboratorial. Desta forma, inferem-

se as mesmas conclusões. 
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Tabela C.6 - Análise estatística ANOVA relativa a rolha aglomeradas tratadas em tambor industrial, 

entre 0-22 g/ML. 

Sumário 

 

Grupos Contagem Soma Média Variância 

8 20 442 22,1 3,0 

12 20 435,7 21,8 2,3 

15 20 430,4 21,5 2,0 

19 20 458,8 23,0 1,8 

22 20 471,7 23,6 2,8 

0 20 588,9 29,4 9,2 

ANOVA 

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 889,2 5 177,8 50,8 2,0×10
-27

 2,3 

Dentro de grupos 399,4 114 3,5 
 

Total 1288,6 119  

Tabela C.7 - Análise estatística ANOVA relativa a rolha aglomeradas tratadas em tambor industrial, 

entre 8-22 g/ML. 

SUMÁRIO 

 

Grupos Contagem Soma Média Variância 

8 20 442 22,1 3,0 

12 20 435,7 21,8 2,3 

15 20 430,4 21,5 2,0 

19 20 458,8 22,9 1,8 

22 20 471,7 23,6 2,8 

ANOVA 

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 58,7 4 14,7 6,2 1,8×10
-4

 2,5 

Dentro de grupos 224,9 95 2,4 
  

 Total 283,7 99  

Tabela C.8 - Análise estatística ANOVA relativa a rolha aglomeradas tratadas em tambor industrial, 

entre 8-15 g/ML. 

SUMÁRIO 

 

Grupos Contagem Soma Média Variância 

8 20 442 22,1 3,0 

12 20 435,7 21,8 2,3 

15 20 430,4 21,5 2,0 

ANOVA 

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 3,4 2 1,7 0,7 0,5 3,2 

Dentro dos grupos 138,1 57 2,4  
 

 Total 141,5 59  
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Adicionalmente, também se realizou uma análise estatística ANOVA a 2 fatores 

(concentração e tipo de tambor, laboratorial e industrial) com repetição. Na Tabela C.9 estão 

apresentados os resultados da ANOVA para as concentrações 0-22 g/ML. Na Tabela C.10 

estão apresentados os resultados da ANOVA para as concentrações de 8-15 g/ML.  

Através da análise da Tabela C.9 e Tabela C.10, verifica-se que os valores de forças 

de extração diferem significativamente quando se compara o tratamento efetuado em tambor 

laboratorial e industrial, em rolhas aglomeradas, uma vez que o valor de F é maior que o valor 

de F crítico. Ao analisar o valor de F e F crítico das colunas, também se verifica que o valor 

do primeiro é maior que o segundo. Assim, existem diferenças significativas quando se 

comparam os valores das forças de extração obtidas com rolhas tratadas e não tratadas, 

Tabela C.9. Contrariamente, na Tabela C.10, embora existam diferenças significativas entre 

os valores de forças de extração obtidos através de rolhas aglomeradas tratadas 

industrialmente e laboratorialmente, as diferenças comparando os valores de forças de 

extração utilizando as quantidades de 8 a 15 g/ML não são significativas em cada tambor 

separadamente. 

Tabela C.9 - Análise estatística ANOVA a 2 fatores (concentração e tipo de tambor) com repetição para 

rolhas aglomeradas tratadas com concentrações entre 0-22 g/ML. 

Sumário 8 12 15 19 22 0 Total 

Rolha aglomerada em tambor industrial 

Contagem 20 20 20 20 20 20 120 

Soma 442 435,7 430,4 458,8 471,7 588,9 2827,5 

Média 22,1 21,8 21,5 22,9 23,6 29,4 23,6 

Variância 3,0 2,3 2,0 1,8 2,8 9,2 10,8 

Rolha aglomerada em tambor laboratorial 

Contagem 20 20 20 20 20 20 120 

Soma 510,3 523,1 543,2 565,2 537,2 588,9 3267,9 

Média 25,5 26,2 27,2 28,3 26,9 29,4 27,2 

Variância 4,2 2,0 11,5 16,6 3,4 9,2 9,2 

Total  

Contagem 40 40 40 40 40 40 

 Soma 952,3 958,8 973,6 1024 1008,9 1177,8 

Média 23,8 24,0 24,3 25,6 25,2 29,4 

Variância 6,5 7,0 14,7 16,2 5,8 8,9 

ANOVA  

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

 

Tipo de tambor 808,1 1 808,1 142,5 7,7×10
-26

 3,9 

Quantidade de tratamento 885,5 5 177,1 31,2 3,6× 10−24 2,3 

Interação 207,8 5 41,6 7,3 2,16×10
-26

 2,3 

Dentro 1292,6 228 5,7 
 

Total 3194,1 239  
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Tabela C.10 - Análise estatística ANOVA a 2 fatores (concentração e tipo de tambor) com repetição 

para rolhas aglomeradas tratadas com concentrações entre 8-15 g/ML 

Sumário 8 12 15 Total 

 

Rolha aglomerada em tambor industrial 

Contagem 20 20 20 60 

Soma 442 435,7 430,4 1308,1 

Média 22,1 21,8 21,5 21,8 

Variância 3,0 2,3 2,0 2,4 

Rolha aglomerada em tambor laboratorial 

Contagem 20 20 20 60 

Soma 510,3 523,1 543,2 1576,6 

Média 25,5 26,2 27,2 26,3 

Variância 4,2 2,0 11,5 6,2 

Total 

 

Contagem 40 40 40 

Soma 952,3 958,8 973,6 

Média 23,8 24,0 24,3 

Variância 6,5 7,0 14,7 

ANOVA 

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Tipo de tambor 600,8 1 600,8 144,0 6,0×10
-22

 4,0 

Quantidade de tratamento 6,0 2 3,0 0,7 0,5 3,1 

Interação 24,9 2 12,5 3,0 0,1 3,1 

Dentro 475,5 114 4,2  

Total 1107,1 119  

 


