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resumo 
 

 

A cortiça é uma matéria-prima utilizada nas mais diversas áreas, desde a 
produção de rolhas, ao seu uso em peças de design. A empresa líder a nível 
mundial na produção de rolhas de cortiça é a Corticeira Amorim, onde está 
inserida a empresa onde este trabalho foi desenvolvido, a Amorim Top Series. 
As bebidas espirituosas são na sua maioria bebidas brancas, e o seu contacto 
com a rolha de cortiça confere à bebida um tom amarelado devido à migração 
dos compostos fenólicos presentes na cortiça. Adicionalmente, numa bebida 
incolor é muito mais fácil de observar partículas de cortiça que possam 
desagregar da rolha. 
Neste sentido, este trabalho surge com o objetivo de testar novos tratamentos 
de superfície para aplicação em rolhas de cortiça, com vista à redução do 
aparecimento de partículas de cortiça nas bebidas espirituosas, assim como na 
redução de migração de matéria corada da rolha para a bebida. 
O tratamento de superfície é uma das últimas etapas do processo de produção 
das rolhas e consiste na aplicação de um produto, usualmente parafina e/ou 
silicone, na superfície das rolhas de modo uniforme. 
Nesta dissertação, foi feito um estudo dos tratamentos utilizados na Amorim Top 
Series – T1, T2 e T3 -, à base de parafina e silicone, assim como foram 
estudados dois novos tratamentos, um à base de uma resina epóxi, T4, e o outro 
à base de quitosano, T5A e T5B, (uma e duas camadas aplicadas, 
respetivamente). Foram realizados diversos ensaios físicos, químicos e 
mecânicos, para todos os tratamentos em estudo, e para cada tipo de rolha.  
Observou-se que, de um modo geral, os resultados obtidos para os novos 
tratamentos estudados foram melhores que os dos tratamentos já 
implementados na empresa, sendo que o tratamento com quitosano surge como 
uma alternativa interessante devido ao seu carácter sustentável. 
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abstract 

 
Cork is a raw material used in many different areas, from the production of cork 
stoppers, to its use in design parts. The world's leading cork stopper producer is 
Corticeira Amorim, where is inserted the company where this work was 
developed, the Amorim Top Series. 
Distilled spirits are mostly white drinks, and their contact with the cork stoppers 
gives the drink a yellowish tone due to the migration of the phenolic compounds 
present in the cork. In addition, in a colourless beverage it is much easier to 
observe cork particles that can disaggregate from the cork. 
In this sense, this work arises with the objective of testing new surface treatments 
for application in cork stoppers, in view of reducing the appearance of cork 
particles in distilled spirits, as well as reducing the migration of cork particles from 
the cork stoppers to the beverage. 
The surface treatment is one of the last steps of the stopper production process 
and consists in the application of a product, usually paraffin and / or silicone, to 
the surface of the stoppers in a uniform manner. 
In this dissertation, a study involving the treatments used in Amorim Top Series 
- T1, T2 and T3 -, based in paraffin and silicon, as well as two new treatments, 
one based on an epoxy resin, T4, and the other based on chitosan, T5A and 
T5B, (one and two applied layers, respectively) was carried out. Several physical, 
chemical and mechanical tests were done for all the treatments under study, and 
for each type of cork. 
It was observed that in general, better results were obtained for the new surface 
treatments studied, being the treatment with chitosan an appellative strategy due 
to its sustainable connotation. 
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Preâmbulo 

O uso da cortiça como vedante para vinhos é um dos poucos casos onde um material 

natural se manteve sempre líder no mercado ao longo dos anos. A rolha de cortiça possui 

características únicas sendo considerada o melhor vedante para vinhos e vinhos 

efervescentes [1, 2]. 

Um mercado de enorme estudo e interesse pela indústria da cortiça é o das bebidas 

espirituosas brancas, uma vez que em contato com a rolha de cortiça podem adquirir uma 

tonalidade amarelada devido à migração de componentes fenólicos presentes na cortiça. 

Adicionalmente, numa bebida incolor é muito mais fácil observar partículas de cortiça 

que se desagreguem da rolha. 

Assim sendo, este projeto surge com o intuito de solucionar este problema. As rolhas 

utilizadas como vedantes podem sofrer um tratamento de superfície que funciona como 

“barreira” para os componentes fenólicos e as partículas de cortiça. Na empresa onde foi 

realizado o projeto em questão são maioritariamente utilizados três tipos de tratamentos 

à base de silicone e parafina. Neste projeto, para além de se testar os tratamentos de 

superfícies já utilizados foram testados dois novos tratamentos, um à base de uma resina 

epóxi e outro de quitosano. O projeto tem então como objetivo testar os diversos 

tratamentos, os já implementados na empresa e os novos, comparando os vários 

resultados. 

Este projeto foi desenvolvido na Amorim Top Series, que faz parte do grupo Amorim 

SGPS. Este grupo é líder mundial na produção e fornecimento de rolhas de cortiça [3]. 

Graças a uma elevada aposta na investigação e desenvolvimento, a Amorim consegue 

satisfazer a necessidade dos seus mais variados clientes devido ao vasto leque de produtos 

de qualidade. 
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A Corticeira Amorim é líder mundial no setor da cortiça. Conta com uma variedade 

de unidades de negócios, como as das rolhas, revestimentos, aglomerados compósitos e 

isolamentos. A unidade de negócios das rolhas produz rolhas para vinhos, tanto brancos 

como tintos, para vinhos efervescentes e ainda, para bebidas espirituosas [4]. 

A Amorim Top Series possui um universo de rolhas capsuladas únicas, por forma a 

satisfazer as necessidades dos seus mais variados clientes. Existem cápsulas de diversos 

materiais, desde o plástico, ao metal e vidro. Estas estão divididas em quatro segmentos, 

especificamente - Prestige, Elegance, Premium e Classic Value [5]. A Amorim Top Series 

recebe corpos cilíndricos em cortiça, onde realiza as seguintes operações para a produção 

das rolhas: acabamentos mecânicos, lavação, escolha visual, tratamento de superfície e 

capsulagem. A Amorim Top Series produz internamente cápsulas de plástico, Classic Value 

e Premium. 

 

 

Figura 1 - Tipos de cápsulas existentes na Amorim Top Series [6]. 

  

Prestige - É o expoente máximo de luxo e
exclusividade. São cápsulas feitas através dos
materiais mais nobres e metais mais preciosos.

Elegance - Cápsulas feitas com um leque de
materiais que inclui cerâmica, madeira, metal ou
plástico metalizado.

Premium - As rolhas capsuladas são diferenciadas
ao nível da cor, formato e material, e resulta de
um jogo entre altos e baixos relevos.

Classic Value - Este tipo de cápsulas têm uma
ótima relação preço/qualidade.
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1. Introdução 

1.1. A cortiça 

A cortiça é a casca do sobreiro, Quercus suber L., portanto uma matéria-prima 

totalmente natural. A cortiça é renovável, reciclável e biodegradável. Adicionalmente, é 

leve, impermeável a líquidos e gases, compressível e bom isolante térmico e acústico. 

Devido às suas propriedades únicas, a cortiça é utilizada em diversas áreas, desde a 

produção de rolhas, revestimentos, isolamentos acústicos e térmicos e aglomerados 

compósitos, ao seu uso na indústria automóvel, aeroespacial, calçado e marroquinaria [7, 

8, 9]. 

O sobreiro pertence à família dos carvalhos e existe apenas em alguns países do 

Mediterrâneo, nomeadamente, Portugal, Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, França e 

Itália [10]. Os montados de sobro, são florestas autóctones, uma vez que são formados 

por árvores originárias do território em causa. As florestas autóctones são bastante 

importantes uma vez que são locais de refúgio e reprodução para diversas espécies 

animais autóctones, ajudam na produção de oxigénio, na fixação do dióxido de carbono, 

entre outras [11, 12]. Devido ao papel importante que o sobreiro tem em Portugal, é 

proibido o seu abate. O sobreiro foi consagrado em 2011, por unanimidade da Assembleia 

da República, a Árvore Nacional de Portugal [10, 13].  

A cortiça é obtida através do descortiçamento do tronco do sobreiro, entre Maio e 

Agosto. O descortiçamento é um processo ancestral da extração da casca do sobreiro, 

recorrendo a apenas uma ferramenta, o machado [2, 14]. O primeiro descortiçamento 

(desbóia) é realizado quando o tronco atinge os 70 cm de diâmetro, medidos a 1,3 m do 

solo, ou seja, quando o sobreiro tem cerca de 25 anos [11, 12]. Os descortiçamentos 

seguintes são feitos com intervalos de nove anos [2, 15, 16]. A primeira cortiça denomina-

se de cortiça virgem e apresenta uma estrutura muito irregular e dura. A segunda 

denomina-se de secundeira e é menos irregular e apresenta uma dureza inferior. As duas 

primeiras extrações de cortiça são impróprias para o fabrico de rolhas, sendo utilizadas 

para outras unidades de negócios como isolamentos, revestimentos, entre outros. A 

cortiça das seguintes extrações denomina-se de amadia e já tem a qualidade requerida 

para o fabrico de rolhas [15, 11, 17]. 

 

1.1.1. Estrutura Celular  

A cortiça é um tecido vegetal, constituído por células mortas dispostas em camadas 

sucessivas, com a morfologia de um prisma hexagonal, estando empilhadas e com uma 

disposição segundo as diferentes direções como ilustrado na Figura 2 [15, 18]. 
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Figura 2 – Imagens de microscópia eletrónica de varrimento da disposição das células de 

cortiça segundo diferentes direções: (A) secção tangencial, (B) secção transversal e (C) 

secção radial [18, 19]. 

 

As paredes celulares da cortiça são constituídas por quatro camadas, a lamela 

média, a parede primária fina lenhificada, uma parede secundária formada por camadas 

alternadas de suberina e ceras, e uma parede terciária de lenhina e celulose, como se 

pode observar na Figura 3 [17, 15, 18]. 
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Figura 3 - Estrutura da parede celular da cortiça [18]. 

 

1.1.2. Composição química, propriedades e aplicações 

 Os primeiros estudos da composição química da cortiça remontam ao século XVIII, 

onde Brugnatelli submeteu a cortiça a um tratamento com ácido nítrico, obtendo um 

produto que denominou de ácido subérico [17, 18]. Devido à variedade de métodos 

analíticos para a determinação dos diferentes componentes da cortiça, a composição 

média difere de autor para autor. Adicionalmente, como a cortiça é um material natural, 

esta nunca é totalmente igual, o que significa que nas amostras de cortiça analisadas 

apesar das composições serem semelhantes, existe sempre alguma variação [8]. 

A constituição química da cortiça pode ser dividida em componentes estruturais e 

não estruturais. Os componentes estruturais são constituídos por macromoléculas, 

nomeadamente, pela suberina, lenhina e polissacarídeos. Os componentes não estruturais 

são compostos pelos componentes extratáveis e pelos inorgânicos. Os extratáveis 
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dividem-se em componentes lipofílicos e compostos fenólicos, maioritariamente, taninos 

[17, 8, 20, 21, 22]. 

 

Tabela 1 - Composição química da cortiça segundo diferentes autores (adaptado de [17]). 

Componentes 

Guillemonat (1960) (citado por 

[18]) 
Pereira (1988) [8] 

%(𝑚 𝑚)⁄  na cortiça 
%(𝑚 𝑚)⁄  na cortiça 

Virgem Amadia 

Suberina 45 38,6 39,4 

Lenhina 27 21,7 21,8 

Polissacarídeos 12 18,2 19,9 

Extratáveis 11 15,3 14,2 

Cinzas 5 0,7 1,2 

 

A suberina é o principal constituinte das paredes celulares da cortiça e é por isso, 

responsável por muitas das suas características e propriedades, nomeadamente 

compressibilidade e elasticidade. A suberina é um polímero natural, mais concretamente, 

um poliéster, constituído por monómeros aromáticos e alifáticos [17, 18, 23]. A suberina 

é hidrofóbica, e por isso, insolúvel em água, álcool e maioria dos solventes orgânicos, 

conferindo à cortiça características de impermeabilidade [17]. 

A lenhina é o segundo componente mais abundante na cortiça. É um polímero 

reticulado, de natureza aromática, que confere rigidez à parede celular [18, 23].  

Os polissacarídeos presentes na cortiça são maioritariamente, a celulose 

(homopolímero) e as hemiceluloses (heteropolímeros) [18, 23]. A celulose e as 

hemiceluloses são responsáveis pela textura que a cortiça apresenta, e juntamente com 

a lenhina, são também responsáveis pela estrutura de suporte das paredes celulares [18]. 

Os compostos fenólicos extratáveis são responsáveis pela cor que a cortiça 

apresenta. Têm como função a conservação do material e a proteção contra ataques de 

organismos biológicos [17]. 

A composição fenólica da cortiça inclui compostos fenólicos simples e taninos [24, 

25]. Os principais fenóis simples presentes na cortiça incluem, ácido elágico, ácido gálico, 

vanilina, entre outros. Os taninos dividem-se em hidrolisáveis e condensáveis [26, 27]. 

Os taninos hidrolisáveis são ésteres dos ácidos gálico e elágicos e moléculas de 

açúcares. 
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Os taninos condensáveis, também conhecidos como proantocianidinas, são 

macromoléculas que resultam da condensação de estruturas de flavonol e 

leucoantocianidinas [26, 27]. 

A fração lipídica da parede celular da cortiça, é constituída por compostos com 

cadeias alifáticas longas como n-alcanos, n-alcanóis e ácidos gordos. São componentes 

hidrofóbicos que, juntamente com a suberina, conferem à cortiça propriedades de 

impermeabilidade. 

As cinzas são os componentes inorgânicos e representam o resíduo sólido obtido 

depois da combustão completa da cortiça. O componente em maior quantidade é o cálcio. 

 

A estrutura e composição química da cortiça conferem-lhe propriedades únicas 

como baixa densidade, impermeabilidade a gases e líquidos, compressibilidade e 

elasticidade, isolamento térmico e acústico, combustão lenta, é antiestática e 

hipoalergénica, apresenta resistência ao atrito, e é biodegradável, renovável e reciclável 

[7, 28]. A compressibilidade e elasticidade, juntamente com a impermeabilidade, são as 

propriedades que permitem a utilização da cortiça como vedante [17]. 

Este conjunto de propriedades fazem com que a cortiça seja utilizada em diversas 

áreas. A cortiça é conhecida por ser usada na produção de rolhas para vinhos, mas 

também é utilizada em outros setores como: em objetos de decoração, em malas, capas 

de livros, mobiliário; na construção civil (tetos, isolamentos térmicos e acústicos); no 

desporto (maximiza o desempenho de bolas de hóquei, golfe e basebol); entre muitas 

outras [9, 29]. 

 

1.2. Rolhas de cortiça 

As rolhas de cortiça, são produzidas com o principal objetivo de vedação de garrafas 

de bebidas, quer de vinhos, incluindo vinhos efervescentes, quer de bebidas espirituosas.  

As rolhas naturais são as mais conceituadas no mercado e apesar de poderem ser 

utilizadas em qualquer tipo de vinho, são recomendadas para vinhos que precisem de 

estagiar na garrafa. As rolhas utilizadas na vedação de vinhos efervescentes são 

aglomerados de grânulos de cortiça com disco(s) de cortiça natural num dos topos. Este 

tipo de vedante é ideal para suportar a elevada pressão existente nas garrafas de vinhos 

com gás. As rolhas de cortiça capsuladas são utilizadas para as bebidas espirituosas, uma 

vez que permitem uma fácil utilização da garrafa cuja bebida não é consumida de uma 

só vez. As rolhas acquamark® são rolhas naturais com um revestimento que melhora a 

sua performance. Têm a segurança e o prestígio das rolhas naturais a um preço mais 
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apelativo. As rolhas neutrocork® são rolhas técnicas, desenvolvidas a partir de cortiça 

natural. Possuem uma grande estabilidade estrutural, resultante da sua composição de 

micro grânulos de cortiça e são recomendadas para vinhos de consumo rápido [2, 30, 31]. 

Na Figura 4 pode-se observar as diferentes rolhas produzidas pela Corticeira 

Amorim, sendo que as utilizadas neste projeto foram as rolhas naturais (Figura 4-1), 

acquamark® (Figura 4-2) e neutrocork® (Figura 4-8). 

 

Figura 4 - Tipos de rolhas produzidas na Corticeira Amorim: 1)Natural 2)Acquamark® 

3)Helix® 4)Top Series® 5)Spark® 6)Twin Top® 7)Twin Top Evo® 8)Neutrocork® 9)Advantec® 

10)Advantec Colors® 11)Aglomerada 12)Custom Made Corks [31]. 

 

1.2.1. Processo de produção das rolhas de cortiça 

Como referido anteriormente, o presente projeto centrou-se no estudo de 

tratamentos de superfície de rolhas de cortiça, uma das etapas do processo de produção 

das rolhas, e como tal, é importante conhecer todo o processo de produção das rolhas 

utilizado pela empresa.  

A transformação da cortiça em rolhas inicia-se no descortiçamento, onde se retiram 

porções de cortiça denominadas de pranchas. Depois de se obterem as pranchas de 

cortiça, estas são armazenadas ao ar livre para estabilizarem, por um período mínimo de 

seis meses, que permite a remoção gradual da seiva residual das árvores, da humidade e 

dos taninos, uma vez que estas ficam expostas ao ar livre. 

Após o período de repouso, as pranchas são cozidas em água durante uma hora, 

através do processo de cozedura CONVEX®, implementado no Grupo Amorim. O objetivo 

desta etapa é limpar a cortiça, remover os sólidos orgânicos alojados nos poros, aumentar 

o volume da cortiça, uma vez que provoca a expansão do ar no interior das células de 
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cortiça, de modo a atingir o teor de humidade mais correto para ser manuseada. Dois dias 

depois, as pranchas estão preparadas para serem processadas. 

Posteriormente, os bordos das pranchas são preparados e as suas arestas aparadas 

para uma escolha inicial, de acordo com a sua qualidade e aplicabilidade, onde os 

parâmetros a ter em conta são a espessura, a porosidade e o aspeto visual. As pranchas 

de cortiça mais grossas, que permitam extrair uma rolha inteira, destinam-se à produção 

de rolhas naturais, enquanto que as pranchas mais finas são transformadas em discos ou 

aglomerados de cortiça [2, 32]. 

Consoante o tipo de rolha que se pretende produzir, as etapas seguintes do processo 

produtivo diferem. 

 

1.2.1.1. Produção de rolhas naturais e acquamark® 

Na Figura 5, temos representado esquematicamente o processo de produção de 

rolhas naturais e acquamark®. 

 

Figura 5 - Processo de produção das rolhas naturais e acquamark® [33, 34, 35]. 

 

As pranchas de cortiça são cortadas em tiras com uma espessura ligeiramente 

superior à dimensão da rolha a fabricar. Esta etapa denomina-se de rabaneação. 

Depois da rabaneação, as tiras são perfuradas com uma broca, processo denominado  

Descortiçamento Cozedura Estabilização
Classificação das 

pranchas

Rabaneação Brocagem
Retificação 
dimensional

Escolha manual 
e/ou eletrónica

Levagem e 
secagem

Colmatagem(*) Marcação
Tratamento de 

superfície

Embalamento e 
expedição

(*) Etapa efetuada apenas para o processo produtivo das rolhas acquamark® 
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por brocagem, obtendo-se assim, uma rolha em conformidade com os limites 

dimensionais desejados. Este processo pode ser feito manualmente ou pode ser um 

processo semiautomático. Todos os desperdícios desta fase são aproveitados para a 

produção de granulado de cortiça, incluindo as rolhas produzidas que não tenham a 

qualidade desejada. Para isso, existe uma escolha das rolhas, que também pode ser feita 

manualmente e/ou de forma automática. 

Seguidamente, existe uma etapa de retificação dimensional que serve para 

regularizar a superfície da rolha e para obter as dimensões finais desejadas. 

As rolhas depois de retificadas, são separadas manualmente e/ou de forma 

automática, consoante a sua classe. 

Depois da escolha, as rolhas passam por um processo de lavagem e desinfeção com 

uma solução aquosa de peróxido de hidrogénio (H2O2), e são depois secas e estabilizadas 

em fornos industriais. Esta etapa tem como objetivo minimizar a possibilidade de 

contaminação microbiana. 

Eventualmente, as rolhas naturais podem ser colmatadas, dando origem às rolhas 

colmatadas, tecnicamente conhecidas por acquamark®. Este processo consiste em tapar 

os poros na superfície das rolhas com uma mistura de pó de cortiça, onde para a sua 

fixação é utilizada uma solução de base aquosa. Esta etapa serve para melhorar o aspeto 

visual da rolha e também a sua performance [34]. 

Após a confirmação de que as rolhas cumprem todos os requisitos, elas são 

marcadas, a fogo, a laser ou tinta (aprovada pela Food and Drug Administration (FDA)) 

com uma impressão na superfície da rolha de um texto e/ou logótipo de acordo com os 

desejos do cliente. 

A superfície da rolha, depois de marcada, é tratada com parafina e/ou silicone. Este 

tratamento lubrifica a rolha de forma a facilitar quer a sua inserção no gargalo da garrafa, 

quer a sua extração final pelo consumidor. 

Finalmente, os lotes de rolhas são embalados em sacos de polietileno, por vezes, 

com a introdução de um gás inibidor do desenvolvimento microbiano, dióxido de enxofre 

(SO2), e as embalagens seladas. Estão assim prontas a ser transportadas para o cliente [2, 

32, 33, 35]. 
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1.2.1.2. Produção de rolhas neutrocork® 

 

Figura 6 - Processo de produção das rolhas neutrocork®. 

 

As rolhas neutrocork® são produzidas com grânulos de cortiça resultantes das 

pranchas mais finas ou da brocagem das rolhas naturais [2]. Para a produção destas rolhas, 

os subprodutos destinados a este fim, são triturados, obtendo-se grânulos de diversas 

granulometrias, que passam por um processo de tratamento com vapor, o sistema ROSA®. 

Finalmente, os grânulos são aglomerados com uma cola aprovada pela FDA, e o corpo é 

moldado individualmente ou obtido por extrusão, sendo depois cortado à medida 

desejada. 

 Depois de montada, a rolha passa por um processo de retificação dimensional, 

onde se regulariza a superfície da rolha e se obtém as dimensões finais desejadas. 

As rolhas depois de retificadas, passam por um processo de lavagem e secagem, 

onde posteriormente são escolhidas de forma eletrónica, consoante a sua classe. 

De forma semelhante às rolhas naturais, as etapas finais do processo produtivo são: 

marcação, tratamento de superfície, embalamento e expedição [36, 37]. 

  

Trituração Granulado
Sistema 
ROSA®

Moldação

Acabamentos 
mecânicos

Lavação e 
Secagem

Escolha 
eletrónica

Marcação

Tratamento de 
superfície

Embalamento 
e expedição
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2. Tratamentos de superfície 

As rolhas de cortiça utilizadas como vedantes, durante o processo de produção, 

passam por uma etapa de tratamento superficial para lubrificar a rolha, de forma a 

facilitar a sua inserção e extração no gargalo da garrafa [35]. A aplicação do tratamento 

ocorre num tambor rotativo, onde as rolhas de cortiça e a formulação de tratamento são 

introduzidas. Através da rotação da mistura, o produto é aplicado e distribuído nas rolhas 

de forma uniforme. 

 

2.1. Tratamentos standard 

Como referido anteriormente, os tratamentos de superfície realizados na Amorim 

Top Series são essencialmente à base de parafina e silicone. 

 

A parafina é um derivado do petróleo, constituída por uma mistura de 

hidrocarbonetos saturados com a fórmula geral, CnH2n+2 (𝑛 > 20). É insolúvel em água e 

etanol, solúvel em éteres e alguns ésteres, não possui odor, apresenta uma cor branca e 

elevada pureza [38]. 

O ponto de fusão da parafina varia consoante o número de carbonos, 𝑛,presente na 

estrutura dos hidrocarbonetos, ou seja, quanto maior a massa molecular, maior a 

temperatura de fusão, que varia entre os 46ºC e os 68ºC, o que significa que à temperatura 

ambiente, a parafina encontra-se no seu estado sólido [38]. Dependendo do seu ponto de 

fusão, apresenta várias formas, nomeadamente, líquida (óleo parafínico), em barra e em 

gel [39]. Dependendo da sua forma pode ser utilizada em diferentes aplicações como a 

impermeabilização de papéis e embalagens, o fabrico de velas e também na indústria de 

fósforos e produção de artefactos de borracha [38, 40].  

A parafina em emulsão é uma mistura de parafina com a quantidade de água 

pretendida para criar uma emulsão de parafina uniforme [41]. 

 

Os silicones são polímeros que incluem qualquer composto inerte, sintético 

constituído por unidades de repetição do grupo siloxano [42, 43]. Estes são inodoros, 

insípidos e incolores, são resistentes à decomposição pela água, agentes oxidantes e 

calor, suportando temperaturas entre os -65ºC e 400ºC [42, 44, 45, 46]. 

A estrutura química de um silicone, como referido acima, é constituída por 

unidades de repetição siloxano ligadas geralmente a grupos orgânicos, como grupos 

metilo, etilo e fenilo (R1 e R2) [47, 48]. Consoante os grupos ligados à unidade de siloxano 
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e as ligações entre cadeias, o silicone apresenta várias formas, desde uma consistência 

líquida a um plástico duro.  

Para os tratamentos de superfície em questão, a forma de silicone que é utilizada 

é o óleo. O óleo de silicone, mais concretamente, o polidimetilsiloxano (PDMS), é uma 

mistura de polímeros lineares de dimetilsiloxano, (CH3)2SiO, como se observa na Figura 

7. 

 

Figura 7 - Estrutura química do PDMS. 

 

 O PDMS é inerte, incolor, termicamente estável, sendo facilmente manuseado à 

temperatura ambiente e é barato [45, 48]. 

 

Por forma a combater os problemas de migração de compostos fenólicos da rolha 

para a bebida, conferindo-lhe um tom amarelado, e possíveis desagregações de partículas 

de cortiça da rolha para a bebida, com os tratamentos standard utilizados na empresa, 

foram testados dois tratamentos alternativos, um com uma resina epóxi e outro com 

quitosano. 

  

 

2.2. Tratamentos alternativos 

As resinas epóxi provêm na sua maioria de derivados de petróleo produzidos 

industrialmente [49].  A palavra epóxi refere-se à presença de grupos epóxido, um átomo 

de oxigénio ligado a dois átomos de carbono, como ilustrado na Figura 7. 

 

Figura 8 - Representação química do grupo epóxido [50]. 

 

As resinas epóxi são polímeros reticulados, que endurecem quando se misturam 

com um catalisador, ou seja, depois da reação química ocorrer, a rigidez não se altera 

com a temperatura, não amolece nem funde.  
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As suas propriedades dependem da combinação específica do tipo de resinas [49]. 

Os três principais tipos de resinas são: resinas epóxi cicloalifáticas, os óleos epoxidados e 

as resinas glicidadas [51].  

 

As resinas epóxi são maioritariamente utilizadas em revestimentos de superfície, de 

móveis, e como aditivos em tintas, como se pode observar na Figura 9 [49, 51], contudo 

não existe informação de já terem sido utilizadas no tratamento de superfície de rolhas 

de cortiça. 

 

 

Figura 9 - Mercado global de resinas epóxi [51]. 
 

 

O quitosano é um polissacarídeo derivado de um biopolímero, produzido através da 

desacetilação da quitina em condições alcalinas, que consiste na transformação do grupo 

acetamida (NHCOH3) em amina (NH2), sendo constituído por unidade de D-glucosamina 

[52, 53]. A quitina é muito abundante na natureza uma vez que se encontra no 

exoesqueleto de crustáceos, na parede celular de fungos e noutros materiais biológicos 

[53, 54]. 

 

Revestimentos
54%
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6%
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13%
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7%
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Figura 10 - Estrutura química do quitosano. 

 

Para além do quitosano ser obtido a partir de um recurso renovável abundante, as 

suas propriedades de biocompatibilidade, biodegradabilidade, baixa toxicidade e 

atividades biológicas versáteis fazem dele um polímero de elevado interesse e cada vez 

mais estudado [54, 55]. 

As propriedades físicas do quitosano dependem de um número de parâmetros, 

como o grau de desacetilação, a distribuição dos grupos acetamida e amina ao longo da 

cadeia, a massa molecular e a pureza do produto. A sua solubilidade depende do grau de 

desacetilação e do método de desacetilação utilizado. O grupo amina proporciona a 

solubilidade do quitosano em soluções ácidas [52, 54, 55]. 

Este polímero é utilizado para a preparação de hidrogéis, fibras ou esponjas para 

aplicações em várias áreas. Por exemplo, pode ser utilizado para a produção de fios de 

sutura e curativos com propriedades cicatrizantes, para aplicação na indústria biomédica 

[52]. 
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3. Materiais e Métodos 

Neste capítulo, é feita uma descrição detalhada dos materiais e de todas as 

metodologias utilizadas ao longo deste projeto. 

Neste projeto foram realizados testes com três tipos de rolhas, nomeadamente rolhas 

naturais, acquamark® e neutrocork®. Para cada tipo de rolha, foram testados e 

comparados os tratamentos de superfície standard utilizados pela empresa, assim como 

os dois novos tratamentos, ambos descritos na Tabela 2.  

No caso das rolhas tratadas com T4, estas foram fornecidas a uma empresa externa 

que fez o tratamento de superfície e posteriormente enviou as rolhas já prontas a serem 

caracterizadas, enquanto que para os tratamentos T5A e T5B, foram tratadas na empresa 

com quitosano proveniente de uma empresa externa.  

Relativamente às rolhas tratadas pela empresa, diariamente/semanalmente foram 

recolhidas amostras na fábrica de modo a obterem-se diversas amostras destes 

tratamentos para os diferentes tipos de rolha. 

 

Tabela 2 - Tratamentos de superfície estudados e os seus componentes. 

Tratamento de superfície Componentes 

T1 Parafina sólida 

T2 
Parafina sólida 

Óleo de silicone 

T3 
Parafina em emulsão 

Óleo de silicone 

T4 Resina epóxi 

T5A Quitosano (Uma camada) 

T5B Quitosano (Duas camadas) 

 

Os ensaios abaixo descritos foram realizados para avaliar e comparar os tratamentos 

standard utilizados na empresa, T1, T2 e T3, e os dois novos tratamentos, T4, T5A e T5B. 

 

3.1. Quantificação do pó 

A quantificação de pó tem como objetivo a determinação do pó libertado por rolhas 

de cortiça em contacto com água destilada e também com uma solução de etanol a 

40%(V/V). Especificamente, colocaram-se 8 rolhas de cortiça e 200mL de solução num 
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matraz, tapou-se com parafilme e agitou-se durante 30min. Terminada a agitação, 

filtrou-se a solução, colocou-se na estufa a placa de petri com o resíduo resultante da 

filtração, durante 2horas. O teor de pó é posteriormente determinado através da seguinte 

expressão, 

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝ó (
𝑚𝑔

𝑟𝑜𝑙ℎ𝑎⁄ ) =
(𝑃2 − 𝑃1)

𝑛
× 1000 

Onde, P1 - peso da placa de petri + filtro (g) 

P2 - P1 + pó (g) e, 

𝑛 – número de rolhas utilizadas 

 

3.2. Absorção em estufa 

Foram pesados 10 conjuntos de 4 rolhas, colocaram-se em 5 frascos com água 

destilada e em outros 5 com uma solução hidroalcoólica 50%, e levou-se à estufa durante 

72horas. Posteriormente, pesou-se novamente as rolhas e através da diferença de massas 

calculou-se a percentagem de absorção através da seguinte expressão, 

%𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 =
𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

× 100% 

 

3.3. Teste de capilaridade 

Este método tem como objetivo verificar a homogeneidade do tratamento de 

superfície aplicado nas rolhas. Numa placa de Petri foram dispostas 4 rolhas com uma 

solução hidroalcoólica corada a 12%, até 3 mm de altura, e deixou-se em repouso durante 

24h, como ilustrado na Figura 11. Terminado o tempo, mediu-se com um paquímetro a 

altura máxima que a solução hidroalcoólica atingiu em cada rolha. 

 



18 

 

 

Figura 11 - Ilustração do teste de capilaridade. 

 

3.4. Teor de peróxidos 

As rolhas sofrem uma lavagem prévia com peróxido de hidrogénio, sendo necessário 

verificar se existem resíduos de peróxidos nas rolhas depois de passarem pelo processo 

de tratamento de superfície. Para tal, foram colocadas 8 rolhas e 100mL de água destilada 

num matraz, tapou-se com parafilme e levou-se a agitar durante 1hora. Depois, usando o 

aparelho Rqflex mediu-se o teor de peróxidos na solução, e através da seguinte expressão 

calculou-se o teor de peróxidos, 

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜𝑠(𝑚𝑔/𝑟𝑜𝑙ℎ𝑎) =
𝐿 × 0,1

𝑛
 

Onde, L – Teor de peróxidos lido no Rqflex e, 

n – Número de rolhas por matraz 

 

3.5. Determinação das forças de inserção e extração 

Este teste tem como objetivo avaliar a força necessária para inserir e extrair uma 

rolha da garrafa. Insere-se a rolha no gargalo da garrafa com o auxílio do aparelho 

ExtraLab Plus e mede-se a força necessária em daN, decaNewton. Posteriormente, deixa-

se estabilizar durante 1h e, com o auxílio do mesmo aparelho extrai-se a rolha e lê-se o 

valor obtido. 

 

3.6. Teste de colagem 

O teste de colagem tem como objetivo determinar a eficácia da colagem entre a 

rolha e a cápsula. Depois da capsulagem das rolhas tratadas, aplicou-se uma força de 
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torsão no plano vertical, forçando a separação da rolha da cápsula e observou-se a base 

interior da cápsula, assim como o topo da rolha que esteve em contacto com esta. 

Registou-se a área da cápsula (em percentagem) coberta com cortiça. 

 

 

Figura 12 - Régua utilizada para os testes de colagem. 
 

3.7. Teste de resistência da cola 

Este método consiste em submeter as rolhas capsuladas a um ciclo térmico. 

Especificamente, as rolhas foram colocadas a 70ºC durante 16h, depois a -18ºC durante 

3h, posteriormente foram novamente colocadas a 70ºC, durante 5h, e por fim foram 

deixadas a estabilizar à temperatura ambiente durante 2h.  

Depois de terminado o ciclo térmico, as rolhas capsuladas são sujeitas a um teste 

de colagem, como descrito anteriormente. 

 

3.8. Teste de migração de cor 

O teste da migração de cor consiste na maceração de 10 rolhas em frascos de 500 

mL com uma solução hidroalcoólica a 40% durante cerca de 20 dias, onde os frascos são 

colocados na horizontal à temperatura ambiente. Pequenas amostras da solução são 

recolhidas ao longo do tempo, e as suas absorbâncias lidas num espectrofotómetro UV 

(modelo V-650 da Jasco, onde a absorvência foi medida no comprimento de onda de 420 

𝑛𝑚, que corresponde à cor amarelada que confere a bebida) e registadas. 
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4. Resultados e Discussão 

O presente trabalho teve como principal objectivo testar novos tratamentos de 

superfície de rolhas de cortiça com vista à sua aplicação como vedantes para bebidas 

espirituosas. Testaram-se dois tratamentos, um baseado numa resina epóxi e outro em 

quitosano, e compararam-se com os três tratamentos usados na empresa. Todas as 

rolhas tratadas foram caracterizadas segundo diversos parâmetros por forma a avaliar 

o seu desempenho. 

 

4.1. Quantificação de pó 

A quantificação do teor de pó tem o propósito de determinar o pó que é libertado 

da rolha para a bebida. Como já foi referido na parte experimental, este teste é feito 

com a utilização da água destilada como método standard. Contudo, foram também feitos 

ensaios com uma solução hidroalcoólica 40%, uma vez que o objetivo deste projeto é 

testar novos tratamentos de superfície, e a sua interação com bebidas espirituosas. 

 

4.1.1. Rolhas naturais 

Para as rolhas naturais, foram feitas análises das rolhas com todos os tratamentos 

estudados, contudo, para o tratamento T1, não se fez o teste com a solução de EtOH uma 

vez que a produção de rolhas naturais com este tratamento não é muito frequente na 

empresa, e por isso, as amostras não foram suficientes para o realizar. 

 

 

Figura 13 - Teor de pó obtido para as rolhas naturais para diferentes tratamentos, em meio 

aquoso (H2O) e numa solução hidroalcoólica (EtOH). 
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O teor de pó quantificado com água destilada, corresponde ao procedimento 

standard de controlo e pó; o seu valor limite é de 1,5 mg/rolha. Para o teste com a solução 

hidroalcoólica, não existem ainda limites estabelecidos para este. Ao analisar a Figura 

13, verificamos que, em média, em nenhum tratamento o limite de teor de pó é 

ultrapassado.  

É de notar que para os tratamentos standard da empresa, T2 e T3, o teor de pó 

para uma solução de EtOH é significativamente superior em relação ao teste feito com 

água destilada. Estes resultados indicam que os tratamentos produzidos pela empresa são 

parcialmente solúveis numa solução de EtOH, o que permite que exista uma maior 

quantidade de pó de cortiça a ser libertada durante o teste. 

 No tratamento com a resina epóxi, T4, o teor de pó obtido com a solução de EtOH 

é também superior ao obtido com água destilada. Contudo, para o tratamento a 

quantidade de pó libertada numa solução de EtOH é menor comparativamente aos 

tratamentos produzidos atualmente pela empresa.  

 Para os tratamentos à base de quitosano, T5A e T5B, o teor de pó obtido numa 

solução hidroalcoólica é menor na água destilada, sendo o tratamento T5B o que 

apresenta menor teor de pó, quer em água destilada, quer numa solução de EtOH. 

Comparando os dois tratamentos à base de quitosano, pode-se concluir que existe uma 

diferença significativa na aplicação de uma ou duas camadas de tratamento na rolha. O 

facto das rolhas naturais terem sido tratadas com duas camadas, faz com que estas 

apresentem melhores resultados comparativamente a T5A, certamente devido à maior 

quantidade de quitosano depositada na rolha. 

Podemos então concluir que, para as rolhas naturais, quer os tratamentos 

standard, quer o tratamento T4, apresentam uma maior quantidade de pó libertado numa 

solução de EtOH do que em meio aquoso. Podemos ainda afirmar que os tratamentos T2, 

T3 e T4 são menos estáveis em soluções hidroalcoólicas do que em meio aquoso, o que 

significa que não são a melhor opção para a prevenção da migração de partículas da rolha 

para a bebida. Os tratamentos alternativos apresentam, portanto, uma maior eficácia na 

resolução de um dos problemas, a redução do aparecimento de partículas na bebida, 

sendo o melhor tratamento, o T5B. 
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4.1.2. Rolhas neutrocork® 

Para as rolhas neutrocork®, foram analisados todos os tratamentos menos o T5A, 

porque como com o tratamento com as duas camadas de quitosano originou sempre 

melhores resultados com as rolhas naturais, decidiu-se fazer apenas para o T5B. 

 

Figura 14 - Teor de pó obtido para as rolhas neutrocork® para diferentes tratamentos, em 

meio aquoso (H2O) e numa solução hidroaloólica (EtOH). 

  

O limite de teor de pó, com água destilada, para as rolhas neutrocork®, é de 1 

mg/rolha e observando a Figura 14 pode-se verificar que nenhum tratamento ultrapassa 

este limite. 

Para os tratamentos já usados na empresa, como observado para as rolhas 

naturais, o teor de pó obtido utilizando a solução de EtOH é substancialmente maior que 

o teor de pó determinado com o método standard, o que indica que estes tratamentos 

podem ser parcialmente dissolvido quando em contato com uma solução de EtOH. 

No caso do tratamento T4, os testes feitos com a solução hidroalcoólica 

apresentam, em média, um teor de pó maior relativamente ao método usual. Contudo, 

estes valores são significativamente menores que os obtidos para os tratamentos T1, T2 

e T3. Pode então dizer-se que apesar o tratamento com a resina epóxi apesar de se 

dissolver parcialmente numa solução de EtOH, é mais eficaz quando comparado com os 

tratamentos standard. 

Para o tratamento T5B os resultados obtidos foram semelhantes em ambas as 

soluções utilizadas. 
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Tabela 3 - Comparação dos tratamentos com os melhores resultados obtidos. 

 
H2O EtOH 

Teor de pó (mg/rolha) Teor de pó (mg/rolha) 

T4 0,083±0,021, 0,156±0,008 

T5B 0,163±0,018 0,142±0,142 

 

 Tendo estes resultados, podemos concluir que para o estudo feito com água 

destilada, o tratamento que apresenta menor teor de pó é o T4. No entanto, numa solução 

hidroalcoólica, o tratamento que apresenta menor teor de pó é o T5B. Como o projeto 

em estudo é direcionado para as bebidas espirituosas, a análise mais relevante é a que é 

feita com a solução hidroalcoólica. Sendo assim, pode concluir-se que para as rolhas 

neutrocork®, o tratamento mais eficaz para a inibição da libertação de partículas para a 

bebida é também o tratamento T5B. 

 

4.1.3. Rolhas acquamark® 

No caso das rolhas acquamark®, apenas os tratamentos T, T3 e T4 foram 

estudados. Em relação aos tratamentos realizados na empresa, os mais utilizados são T2 

e T3.  

 

 

Figura 15 - Teor de pó obtido para as rolhas acquamark® para diferentes tratamentos, em 

meio aquoso (H2O) e numa solução hidroalcoólica (EtOH). 
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O limite de teor de pó, com água destilada, para as rolhas acquamark®, é de 2 

mg/rolha. Observando a Figura 15, verifica-se igualmente que nenhum tratamento 

ultrapassa este limite. 

Quer para T2, quer para T3, o teor de pó em solução de EtOH é superior ao teor de 

pó da análise feita com água destilada, o que mais uma vez nos leva a crer que os 

tratamentos à base de parafina e silicone são parcialmente dissolvidos quando em contato 

com uma solução de EtOH e permitem a migração de partículas da rolha para a bebida. 

Para o tratamento T4, os valores do teor de pó são significativamente menores, 

quer com água destilada, quer com a solução hidroalcoólica, aos obtidos com os 

tratamentos standard. Em suma, para este tipo de rolhas e tendo em conta os tratamentos 

em análise, o T4 é a melhor opção para uma redução significativa da libertação de 

partículas para a bebida. 

 

4.2. Absorção em estufa 

A realização deste teste permite ter uma indicação da capacidade de absorção de 

líquidos pelas rolhas, consoante o tipo de rolha e o tratamento aplicado. 

Para este método apenas existem limites de intervalo estabelecidos para as rolhas 

naturais. 

 

4.2.1. Rolhas naturais 

Este método foi estudado para todos os tratamentos em estudo menos para o T1, 

que como referido acima, é pouco utilizado neste tipo de rolhas. 
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Figura 16 - %Absorção em estufa para as rolhas naturais com diferentes tratamentos, em 

meio aquoso (H2O) e numa solução hidroalcoólica (EtOH). 

 

Para o caso da água destilada, é considerada uma %Absorção positiva de 60-70%, e 

para a solução hidroalcoólica (50%(V/V)), entre 80-90%. Em todos os tratamentos, 

observou-se uma maior percentagem de absorção das rolhas em soluções hidroalcoólicas, 

o que está de acordo com os resultados do teor em pó apresentados anteriormente. 

 Comparando os tratamentos standard e os novos tratamentos em estudo, 

observou-se que os novos tratamentos apresentam uma menor %Absorção, quer em água 

destilada, quer na solução de EtOH. O tratamento que apresenta menor percentagem de 

absorção para os dois meios líquidos em estudo, é o T5B. 

 

4.2.2. Rolhas neutrocork® 

Para as rolhas neutrocork®, como referido anteriormente, foram analisados todos 

os tratamentos menos o T5A. 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

T1 T2 T3 T4 T5A T5B

A
b

so
rç

ão
 e

m
 e

st
u

fa
, %

H20

EtOH



26 

 

 

Figura 17 - %Absorção em estufa para as rolhas neutrocork® com diferentes tratamentos, em 

meio aquoso (H2O) e numa solução hidroalcoólica (EtOH). 

 

 A percentagem de absorção em estufa, para todos os tratamentos, também é 

superior quando feita numa solução hidroalcoólica. 

 Os tratamentos T1 e T2 são os que apresentam maior %Absorção nos dois meios 

líquidos. O tratamento T5B apresenta maior percentagem de absorção que T3, e T4 é o 

que apresenta menor percentagem, quer em meio aquoso, quer numa solução 

hidroalcoólica. 

 

4.2.3. Rolhas acquamark® 

Para as rolhas acquamark®, apenas os tratamentos T3 e T4 foram estudados no 

que respeita à sua capacidade de absorção de líquidos.  
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Figura 18 - %Absorção em estufa para as rolhas acquamark® com diferentes tratamentos, em 
meio aquoso (H2O) e numa solução hidroalcoólica (EtOH). 

 

 A percentagem de absorção em estufa numa solução de EtOH é maior que em meio 

aquoso, e o tratamento T4 é o que apresenta a menor %Absorção, quer para um meio 

aquoso, quer para uma solução hidroalcoólica. Estes resultados estão de acordo ao 

observado para o teste de teor de pó e sugerem que o tratamento com a resina epóxi 

promove uma melhor proteção da rolha que os tratamentos com parafina e silicone.  

 

4.3. Teste de capilaridade 

O teste de capilaridade permite verificar se existe uma boa distribuição do 

tratamento de superfície na rolha, nomeadamente se existem, ou não, fissuras que podem 

ser penetradas pela solução corada e que permitam a progressão capilar. 

 

4.3.1. Rolhas naturais 

Na Figura 19, compara-se os resultados das rolhas com o tratamento T3, como 

representação dos tratamentos standard, com os dos tratamentos novos em estudo. 
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Figura 19 – Resultados do teste de capilaridade para os diferentes tratamentos de superfície 

T3, T4, T5A e T5B em rolhas naturais. 

 

 Em nenhum dos tratamentos de superfície se observa progressão capilar, podendo 

então concluir que todos os tratamentos cumprem este parâmetro e que os tratamentos 

apresentam uma elevada homogeneidade e cobertura da superfície. 

 

4.3.2. Rolhas neutrocork® 

Para as rolhas neutrocork®, não foi feito o teste de capilaridade para T5A, pelas 

mesmas razões já referidas acima para os restantes testes. 
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Figura 20 – Teste de capilaridade para os diferentes tratamentos de superfície T1, T3, T4 e 

T5B em rolhas neutrocork®. 

 

 Observando a Figura 20, pode-se concluir que para as rolhas neutrocork®, também 

não existe progressão capilar em nenhum dos tratamentos, ou seja, existe uma boa 

distribuição de todos os tratamentos de superfície nas rolhas neutrocork®.  

 

4.3.3. Rolhas acquamark® 

Os resultados do teste de capilaridade para as rolhas acquamark® como tratamento 

standard, T3, e o tratamento alternativo, T4, estão representados na Figura 21. 
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Figura 21 – Resultado do teste de capilaridade para os diferentes tratamentos de superfície 
T3 e T4 em rolhas acquamark®. 

 

 Como se pode observar pela Figura 21, nenhum tratamento estudado apresenta 

progressão capilar, podendo concluir-se que existe neste caso também existe uma boa 

distribuição dos tratamentos de superfície neste tipo de rolhas. 

 

4.4. Teor de peróxidos 

Este teste permite confirmar-se que as rolhas, depois de passarem pela etapa de 

tratamento superficial, não apresentam resíduos de peróxidos. Para todas as rolhas 

estudadas, nomeadamente rolhas naturais, neutrocork® e acquamark®, e para todos os 

tratamentos, T1, T2, T3, T4, T5A e T5B, não se detetaram peróxidos na solução. 

 

4.5. Determinação das forças de inserção e extração 

Este teste é muito importante porque permite verificar se o tratamento de 

superfície afetou a sua facilidade de inserção e extração das rolhas das garrafas e também 

a sua capacidade de vedação. As forças de inserção devem encontrar-se entre os 15 e os 

20daN, e as forças de extração entre os 5 e os 11daN. 

 

4.5.1. Rolhas naturais 

Para as rolhas naturais, as forças de inserção e extração foram analisadas para os 

tratamentos T3, T4, T5A e T5B. 

T3 T4
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Figura 22 - Forças de inserção e extração, para rolhas naturais, consoante cada tratamento 

de superfície. 

 

Relativamente às forças de inserção, a média de todas as medidas obtidas situa-

se fora do intervalo estabelecido. Para os tratamentos T3, T5A e T5B, as forças de 

inserção situam-se abaixo do intervalo estabelecido, enquanto que para o T4, estas estão 

acima, ou seja, vai ser necessário aplicar uma força maior que a suposta, para se inserir 

a rolha no gargalo. No entanto, em nenhum dos tratamentos, os valores das forças ficam 

significativamente acima ou abaixo do intervalo. 

 Nas forças de extração, apenas o tratamento T5A se encontra dentro do intervalo 

de 5 e 11daN. No entanto, as forças de extração para os tratamentos T3 e T5B encontram-

se muito próximas do intervalo, 4,1daN e 4,6daN, respetivamente. O único tratamento, 

em que os valores das forças de extração obtidos se encontram muito acima do intervalo, 

é o T4.  

 Estes resultados permitem concluir que as rolhas tratadas com o tratamento T4 

não possuem propriedades lubrificantes de modo a se conseguir inserir/extrair a rolha do 

gargalo sem ser necessário aplicar uma força extra. 

 

4.5.2. Rolhas neutrocork® 

Para as rolhas neutrocork® o único tratamento onde não foram medidas as forças 

de inserção e extração foi o T5A. 
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Figura 23 - Forças de inserção e extração, para rolhas neutrocork®, consoante cada 

tratamento de superfície. 

 

 Relativamente às forças de inserção, o tratamento T4 é o único que se encontra 

próximo do intervalo, passando um pouco acima com um valor médio de 23,3daN. O 

tratamento T1 é o que mais se aproxima do intervalo estabelecido, com um valor de 

14,7daN. Para os restantes tratamentos, as forças de inserção ficaram consideravelmente 

abaixo do intervalo. Isto pode significar que as rolhas estejam demasiado lubrificadas, 

devido ao tratamento, o que implica que é necessária uma menor força de inserção que 

o suposto. 

 Em relação às forças de extração, os valores obtidos para os tratamentos T1, T2 e 

T5B estão dentro do intervalo estabelecido. O tratamento T3 está abaixo desse intervalo, 

mas com valores médios de 4,4daN, o que não é motivo de preocupação. O único 

tratamento que se encontra completamente fora do intervalo é o T4, o que significa que 

para as rolhas com este tratamento, é necessário exercer uma força superior de modo a 

se conseguir extrair a rolha da garrafa. 

 Como observado para as rolhas naturais, o tratamento com uma resina epóxi é o 

que possui menores propriedades de lubrificação, obrigando assim a ser exercida uma 

força superior à estabelecida, quer para a inserção, quer para a extração. 

 

4.5.3. Rolhas acquamark® 

As forças de inserção e extração para este tipo de rolhas, só foram estudadas para 

os tratamentos T2 e T4. 
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Figura 24 - Forças de inserção e extração, para rolhas acquamark®, consoante cada 

tratamento de superfície. 

 

Observando a Figura 24, pode-se verificar que para as forças de inserção, os 

valores obtidos para os dois tratamentos situam-se dentro do intervalo, de 15 a 20daN. 

 Já nas forças de extração, apenas o tratamento T2 está dentro do intervalo 

estabelecido. Contudo, o valor médio das forças de extração obtido para T4 foi de 12daN, 

o que significa que não é um valor absurdo e que não há uma diferença significativa em 

relação ao limite superior do intervalo estabelecido.  

 No caso das rolhas acquamark®, não existe uma diferença significativa entre o 

tratamento standard e o alternativo estudados, as propriedades de lubrificação para este 

tipo de rolhas são semelhantes entre os dois tratamentos. 

 

4.6. Teste de colagem 

Considera-se que uma rolha foi bem colada quando a área coberta com cortiça é 

igual ou superior a 60% após a realização deste teste, e que a cola adere bem ao 

tratamento quando pelo menos 98% das rolhas tiverem resultados positivos. 

Todos os testes de colagem foram realizados com amostras de 20 rolhas como 

ilustrado na Figura 25. Os resultados de todos os ensaios feitos foi semelhante, para todos 

os tipos de tratamento e para todo o tipo de rolhas estudadas. Tendo-se concluído que a 

cola utilizada para colar a rolha à cápsula adere bem não só aos tratamentos já 

implementados na empresa mas também aos dois novos tratamentos em estudo (com a 

resina epóxi e com quitosano). 
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4.7. Teste de resistência da cola 

Os critérios estabelecidos para este teste são os mesmos que para o teste anterior. 

Para os testes de resistência da cola a ciclos térmicos também foram utilizadas amostras 

de 20 rolhas para os três tipos de rolha, e todos os tratamentos em estudo. Os resultados 

foram os mesmos do teste anterior, concluindo-se assim que a cola adere bem, quer aos 

tratamentos da empresa, quer aos novos tratamentos estudados e que a aderência não é 

afetada pela temperatura (nas condições estudadas). 

 

4.8. Teste de migração de cor 

Este teste tem como objetivo estudar a migração de cor da rolha para a bebida 

alcoólica. Quanto menor for o valor da absorbância da solução lida ao longo do tempo, 

Figura 25 - Ilustração dos resultados de um teste de colagem para as rolhas naturais, 

neutrocork® e acquamark®. 

Rolhas Naturais Rolhas Neutrocork® 

Rolhas Acquamark® 
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melhor, pois significa que nesse intervalo de tempo não existe uma elevada migração de 

matéria corada para a bebida. Neste processo, não existe um limite ou um intervalo de 

absorbância estabelecido.  

 

4.8.1. Rolhas naturais 

Para as rolhas naturais, o estudo da migração de cor foi realizado para os 

tratamentos T2, T3, T4, T5A e T5B, como representado na Figura 26.  

 

 

Figura 26 - Migração de cor, para rolhas naturais, para os diferentes tratamentos de 

superfície. 

 

 A análise da Figura 25, permite concluir que a absorbância aumenta com o 

aumento do tempo. Contudo, não são varações lineares, e nem todos os tratamentos 

variam da mesma forma. 

 As absorbâncias relativas ao tratamento T4 são as que mais aumentam com o 

tempo. O tratamento T4 não é bom como barreira à migração de cor, o que significa que 

o tratamento é afetado pelo contato com uma solução de EtOH. De facto, ao fim de 

poucas horas a solução onde as rolhas estavam embebidas já apresentava uma tonalidade 

amarela. 

 Os tratamentos T2 e T3 apesar de apresentarem valores inferiores ao de T4, ainda 

apresentam valores elevados de absorbâncias. 

 Os tratamentos que apresentam menor absorbância são então o T5A e T5B, ou 

seja, são os tratamentos que mais retardam/evitam a migração de matéria corada das 
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rolhas para a bebida. Estes resultados estão de acordo com os resultados de teor de pó 

obtido para este tipo de rolhas. 

 

4.8.2. Rolhas neutrocork® 

O estudo da migração de matéria corada, para as rolhas neutrocork®, foi realizado 

para os tratamentos T1, T2, T3, T4 e T5B, como se observa na Figura 26. 

 

 

Figura 27 - Migração de cor, para rolhas neutrocork®, para os diferentes tratamentos de 
superfície. 

 

 A análise da Figura 26, pode ser feita em duas partes: os tratamentos com elevadas 

absorbâncias, T1, T2 e T3, e os tratamentos com baixas absorbâncias, T4 e T5B. 

 Os tratamentos standard da empresa, quando comparados aos novos em estudo, 

em termos migração de cor são significativamente piores, no sentido em que permitem 

que exista uma maior migração de cor da rolha para a bebida alcoólica. 

 Os tratamentos novos em análise, T4 e T5B, apresentam pouca variância da 

absorbância quando comparados aos tratamentos standard e com valores bastante 

inferiores.  

Pode então concluir-se que, para as rolhas neutrocork®, os tratamentos que 

melhor cumprem este parâmetro são o T4 e o T5B. Os tratamentos utilizados pela empresa 

quando em contato com uma solução de EtOH apresentam, de uma forma geral, mais 

problemas que os novos tratamentos em estudo. 

 

 

 

0,0000

0,0200

0,0400

0,0600

0,0800

0,1000

0,1200

0,1400

0,1600

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

A
b

s 
(4

2
0

n
m

)

Tempo (dias)

T1

T2

T3

T4

T5B



37 

 

4.8.3. Rolhas acquamark® 

Para as rolhas acquamark®, apenas foi feito o estudo para os tratamentos T3 e T4. 

 

Figura 28 - Migração de cor, para rolhas acquamark® para os diferentes tratamentos de 

superfície. 

 

 No caso das rolhas acquamark®, é notório que o tratamento que deixa as rolhas 

libertarem mais cor para a bebida é o T4. 

 As diferenças do comportamento do tratamento T4 para as diferentes rolhas 

podem estar relacionadas com as diferentes interações estabelecidas entre a resina e os 

componentes da rolha, nomeadamente as colas usadas no caso das rolhas acquamark®. 

Contudo, será necessário realizar outros estudos que permitam tirar conclusões claras 

sobre este comportamento. 
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5. Conclusões 

Este projeto surgiu com o intuito de reduzir o aparecimento de partículas de cortiça 

em bebidas espirituosas, assim como, na redução da migração de matéria corada da rolha 

para a bebida. Para tal, foi feito um estudo com dois novos tratamentos de superfície, 

um à base de uma resina epóxi e outra à base de quitosano, e também com os três 

tratamentos utilizados pela empresa. As rolhas tratadas foram avaliadas tendo em conta 

vários parâmetros, o teor de pó, a absorção em estufa, a capilaridade, o teor de 

peróxidos, as forças de inserção e extração, testes de colagem e migração de cor. 

Para os ensaios de absorção em estufa, capilaridade, teor de peróxidos e testes de 

colagem não se verificaram diferenças significativas entre os diversos tratamentos. 

Contudo, no que diz respeito à quantificação de pó, às forças de inserção e extração e ao 

teste de migração de cor, os resultados obtidos dependeram significativamente no tipo 

de rolha e de tratamento de superfície. 

Para as rolhas naturais e para as rolhas neutrocork®, analisando todos os resultados 

destes testes, o tratamento T5B foi o que, de um modo geral, teve melhores resultados.  

Já no caso das rolhas acquamark®, os resultados são um pouco ambíguos. No teste 

de quantificação do teor de pó, obteve-se melhores resultados para T4, já no teste de 

migração de cor, obteve-se melhores resultados para T3. 

De uma maneira geral, podemos concluir que os novos tratamentos estudados são 

promissores, sendo que, analisando todos os testes feitos, o tratamento com quitosano 

(duas camadas) é merecedor de mais atenção, uma vez que apresentou melhores 

resultados que os tratamentos já existentes na empresa e é um tratamento sustentável. 

Num trabalho futuro, seria interessante fazer testes finais para a validação do 

tratamento com quitosano, e estudar também a aplicação de quitosano em rolhas 

acquamark®. 
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