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Contexto 
A maioria dos vinhos exportados no mundo são vinhos engarrafados (72%) e estima-se que 65-70% destes 
últimos são selados com rolhas feitas de cortiça, enquanto os restantes são selados com rolhas sintéticas de 
cortiça ou plástico (15-18%) ou tampas de rosca metálicas (15-18%). Uma rolha adequada dificilmente deve 
interagir com o vinho e deve regular adequadamente a troca de gás com a atmosfera externa, assegurando 
uma excelente conservação e evolução gradual do vinho na garrafa. Para avaliar o comportamento das rolhas 
das garrafas de vinho; podem ser utilizadas abordagens químicas, sensoriais, mecânicas e físicas. Este estudo 
aborda a questão de uma perspetiva mecânica. 

 

Objetivo 
O objetivo deste estudo é determinar a proporção de cortiça que as rolhas microaglomeradas e sintéticas devem 
conter para assegurar que as suas propriedades mecânicas são semelhantes às de uma rolha de cortiça natural. 
As propriedades que caraterizam o comportamento mecânico das rolhas nas operações de tapar e destapar 
uma garrafa são: compressão, relaxamento e extração. 

 

Resultados 
Para avaliar o comportamento mecânico foram comparados diferentes tipos de rolhas (rolhas de cortiça natural, 
rolhas microaglomeradas compostas de diferentes percentagens de cortiça e rolhas sintéticas). Os dados 
relativos às forças de compressão e de reação revelaram semelhanças entre rolhas de cortiça natural e rolhas 
microaglomeradas com teor de cortiça de 40 a 90%, associadas a diferenças nas densidades de rolhas. No 
entanto, os resultados relativos à força de deslocamento apontaram para semelhanças dentro de um intervalo 
menor de percentagens de cortiça. Os valores médios destes parâmetros para as rolhas de cortiça natural foram 
semelhantes aos das rolhas microaglomeradas com 60-90% de teor de cortiça. Desta forma, a percentagem de 
cortiça em conjunto com a densidade de rolhas fornece um melhor indicador do comportamento mecânico de 
uma rolha de cortiça microaglomerada. 

Tema: 8 - Desenvolvimento de novos produtos e derivados 
Posição na Mudança de Valor: Indústria secundária  

Tipo de Factsheet: Investigação 
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Recomendações 
O comportamento mecânico das rolhas de cortiça microaglomerada depende mais do teor de cortiça do que do 
teor de aglutinante. Estes resultados realçam a versatilidade das rolhas de cortiça de uma perspetiva mecânica. 
Dependendo da formulação na conceção das rolhas de cortiça microaglomerada, as suas características 
mecânicas podem ser mais pobres, iguais ou melhores do que as das rolhas de cortiça natural (ver Figura 2). 
As rolhas de cortiça microaglomerada testadas neste estudo são compostas apenas por granulado de cortiça e 
aglutinante, sem outros produtos auxiliares, para que o efeito da percentagem de cortiça no comportamento 
mecânico das rolhas possa ser avaliado corretamente. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Para extrapolar os resultados deste estudo para outras rolhas à base de cortiça, devem ser tidas em conta as 
características específicas das rolhas testadas no estudo, bem como as características dos ensaios mecânicos. 
Por exemplo, entre as variáveis que podem afetar os comportamentos mecânicos das rolhas encontram-se (i) o 
tamanho das partículas de cortiça; (ii) a presença de microesferas ou outros aditivos na composição das rolhas; 
(iii) a duração do período de selagem; (iv) diferentes valores de humidade. Neste estudo, testámos a evolução 
da força de relaxamento durante as primeiras 24 h após a rolhagem, embora fosse de interesse prolongar este 
período. Outro fator importante a considerar é a hidratação; neste estudo, todas as rolhas foram aclimatadas a 
20 °C e 65% de humidade relativa antes de serem testadas. 

 

Desenvolvimentos futuros 
É necessária mais investigação para completar uma análise mais profunda do comportamento de diferentes tipos
de rolhas. Além disso, outros aspectos, tais como factores sensoriais e químicos, devem ser considerados. 
 

 
 Fig. 2. Gráficos 3D que mostram a relação entre percentagem de cortiça, densidade de rolhas e força de

compressão radial, módulo de Young (elasticidade), força de reação e força de deslocamento em rolhas micro
aglomeradas de cortiça. As superfícies formadas por valores médios para rolhas de cortiça natural de alta
qualidade estão destacadas a vermelho, enquanto as superfícies formadas por valores médios para rolhas de
cortiça natural de baixa qualidade estão destacadas a verde (Sánchez-González e Pérez-Terrazas, 2018) 
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 About INCREDIBLE 
INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


