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Resumo 

Esta dissertação foi realizada na Amorim TopSeries e teve como objetivo o desenvolvimento e 

a validação de novos tratamentos de superfície para as rolhas de cortiça utilizadas para vedar 

bebidas espirituosas, cujo teor alcoólico é igual ou superior a 40 % v/v.  

Este estudo foi dividido em 4 etapas. Inicialmente foi realizada uma caracterização das rolhas 

de cortiça tratadas com quitosano H reticulado com glioxal. Foram produzidos filmes de 

quitosano H reticulado e não reticulado com o intuito de averiguar a influência da temperatura 

no amarelecimento da fina cama de tratamento. Foram, finalmente, realizadas análises 

complementares por FTIR e SEM. Em paralelo, foi realizada a caracterização de rolhas tratadas 

com novas formulações de parafina e silicone. 

A caracterização a rolhas com quitosano determinou que não há diferenças significativas no 

desempenho das rolhas tratadas com quitosano reticulado em comparação com as rolhas 

tratadas com quitosano não reticulado.  

Foram testadas duas novas formulações de tratamentos à base de parafina e silicone com o 

objetivo de encontrar alternativas melhores aos atualmente utilizados. 

Finalmente foram feitas análises de FTIR a filmes de quitosano e a resíduos de maceração de 

rolhas não tratadas e tratadas com quitosano reticulado, não reticulado e com um tratamento 

standard determinando a ausência de tratamento no resíduo em todos os casos. Foi também 

realizada uma análise SEM à superfície e à zona de fratura de discos de cortiça natural tratadas 

com quitosano reticulado e não reticulado permitindo observar a adesão do tratamento à 

cortiça. 

No fim deste estágio foi possível concluir que os tratamentos à base de quitosano, para além 

de 100 % naturais, constituem uma alternativa com melhor desempenho aos tratamentos 

existentes, não havendo resultados que indiquem a necessidade de reticulação. Foram 

validadas duas novas formulações para tratamentos à base de parafina e silicone, tendo sido 

escolhida uma com melhor desempenho. 

 

 

Palavras Chave: Quitosano, Parafina, Silicone e Tratamento. 
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Abstract 

This master’s thesis was held at Amorim TopSeries and aimed to develop and validate new 

surface treatments for cork stoppers, used to seal spirits with an alcohol contents of 40 % or 

higher. 

This study was divided into 4 steps. Initially, a characterization of cork stoppers with chitosan 

H crosslinked with glyoxal as a surface treatment was executed. Films of chitosan and chitosan 

crosslinked were produced to evaluate temperature influence in the yellowing of the treatment 

layer. Finally, complementary FTIR and SEM analysis were performed. In parallel, the 

characterization of cork stoppers treated with new paraffin and silicone formulations was 

carried out. 

The characterization of cork stoppers with chitosan show no significant differences between 

the cork stoppers treated with chitosan crosslinked with glyoxal and treated with only chitosan. 

Two new formulations based on paraffin and silicone were tested with the objective of finding 

new and better treatments alternative to those currently used. 

Finally, FTIR analysis was performed to the chitosan films and maceration sediments of cork 

stopper with no treatment and treated with chitosan, chitosan crosslinked with glyoxal and a 

standard treatment, where the presence of treatment in the sediments was not found. It was 

also performed an SEM analysis to the surface and fracture zone of natural cork discs treated 

with chitosan H and chitosan crosslinked with glyoxal that showed the adhesion of the 

treatment to cork. 

At the end of this internship it was possible to concluded that chitosan based treatments, 

besides being 100 % natural, are an alternative with better performance than currently used 

treatments. There were no results that showed the necessity of crosslinking. Two new 

formulation based on paraffin and silicone were validated, with one of them being chosen as it 

had the best performance. 

 

 

Keywords: Chitosan, Paraffin, Silicone e Treatment. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

Os tratamentos de superfície aplicados sobre rolhas de cortiça são, geralmente, compostos por 

parafina e/ou silicone. Estes vedantes são aplicados a vinhos e espumantes, com teor alcoólico 

inferior a 20% v/v e também a bebidas espirituosas, com teor alcoólico superior a 40%, segmento 

de mercado onde se insere a Amorim Top Series. Após o fabrico, as rolhas de cortiça têm de 

ser revestidas por um tratamento que garanta a fácil inserção e extração da rolha do gargalo e 

promova uma boa vedação. As rolhas em contacto com bebidas espirituosas devem apresentar 

resistência e compatibilidade adequada com elevados teores alcoólicos. Por outro lado, no 

transporte das bebidas, as rolhas são muitas vezes sujeitas a condições de transporte e 

armazenamento não recomendadas (elevada temperatura e garrafas deitadas). É, assim, 

necessário encontrar novas soluções e otimizar os tratamentos já existentes para que garantam 

o bom desempenho da rolha em condições severas. 

Neste trabalho, apresentam-se os resultados de caracterização e otimização de um novo 

tratamento à base de quitosano, um polímero natural. A otimização passou pela aplicação de 

um reticulante, o glioxal. Foi ainda testado um novo meio ácido onde o quitosano foi dissolvido 

a fim de garantir que o tratamento cumpre todos os requisitos impostos pelas normas de 

qualidade a cumprir. Foram igualmente estudadas e caracterizadas novas formulações de 

tratamentos de parafina e silicone. 

1.2 Apresentação da Empresa  

O Grupo Amorim é uma das maiores, mais empreendedoras e dinâmicas multinacionais de 

origem portuguesa. Teve origem no negócio da cortiça, em 1870, sendo hoje líder destacado 

no setor a nível mundial. Sob o lema "nem um só mercado, nem um só cliente, nem uma só 

divisa, nem um só produto" o Grupo Amorim detém hoje uma posição consolidada em dezenas 

de empresas nos cinco continentes e em diversas áreas económicas, desde a cortiça, à 

vitivinicultura e ao enoturismo. Tem como missão “acrescentar valor à cortiça, de forma 

competitiva, diferenciada e inovadora, em perfeita harmonia com a Natureza”. 

Em constante crescimento ao longo dos últimos 150 anos, é atualmente responsável por 35% da 

transformação mundial de cortiça, com 4 mil milhões de rolhas vendidas anualmente e um 

volume de negócios de 605 milhões de euros. Com o objetivo de melhorar e inovar a oferta, 

investe anualmente 7.5 milhões de euros em investigação e desenvolvimento, tendo, 

recentemente, submetido 46 patentes a concurso.  
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1.2.1 Amorim TopSeries 

As rolhas capsuladas (Bartops) para bebidas espirituosas são fabricadas na unidade de negócios 

Amorim TopSeries, daqui em diante designada por ATS. Exporta para mais de 100 países estando 

presentes nos cinco continentes. Utiliza os mais variados materiais para a conceção de cápsulas, 

como a madeira, porcelana, metal ou vidro, aliando design à superior performance técnica e 

ambiental da cortiça natural. O seu produto divide-se em quatro segmentos de mercado: 

Prestige, as mais exclusivas e luxuosas apresentando um topo capsulado com materiais nobres 

e/ou preciosos; - Elegance, com o topo de cerâmica, madeira, metal ou plástico metalizado; - 

Premium, com cápsulas de madeira com uma decoração ou personalização; - Classic Value, 

com topo de plástico metalizado ou madeira sem personalização. 

As rolhas chegam à ATS já na forma cilíndrica, sendo apenas necessário transformá-las nas 

dimensões finais de acordo com as especificações do cliente. Para além de rolhas capsuladas, 

a ATS também comercializa invólucros de PVC e de estanho, bem como o muselet (estrutura 

em arame usada em garrafas de champanhe). 

1.3 Contributos do Trabalho 

No âmbito da validação de novos tratamentos de superfície, esta dissertação contribuiu para 

um maior conhecimento do comportamento do quitosano como revestimento para rolhas de 

cortiça. Foi feita uma caraterização intensiva de rolhas tratadas com diferentes tipos de 

quitosano, com especial foco na comparação de quitosano reticulado e não reticulado para o 

tipo de quitosano mais promissor. 

Para além disso, foram realizados ensaios industriais com novas formulações de tratamentos de 

superfície à base de parafina e óleo de silicone tendo sido feita, também, a sua caracterização. 

Foi possível encontrar alternativas, com melhor desempenho, ao tratamento mais utilizado pela 

empresa até à data. 

1.4 Organização da Tese 

A presente dissertação encontra-se dividida em 6 capítulos. Inicia-se por uma breve introdução 

e enquadramento do projeto em questão, seguindo-se uma descrição do grupo Amorim e da 

unidade de negócios Amorim TopSeries. No segundo capítulo, o Estado da Arte, encontra-se 

informação teórica sobre a cortiça, o processo produtivo de rolhas e os tratamentos de 

superfície aplicados a rolhas. Os materiais e métodos utilizados encontram-se descritos no 

terceiro capítulo, assim como, no quarto capítulo, os resultados e a sua discussão. O quinto 

capítulo é constituído pelas principais conclusões do trabalho desenvolvido ao longo desta 

dissertação. É feita em seguida, no sexto capítulo, uma avaliação do trabalho realizado, uma 

proposta de trabalhos futuros e uma apreciação final de todo o trabalho realizado. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 A Cortiça 

A cortiça é um material 100% natural de origem vegetal. É totalmente reciclável e reutilizável 

sendo extraída do sobreiro (Quercus suber L) sem nunca danificar a árvore ou prejudicar o seu 

desenvolvimento natural. Tem uma abrangência de aplicações e atributos que nenhuma 

tecnologia conseguiu, até hoje, reproduzir, igualar ou ultrapassar. As suas capacidades 

versáteis fazem com que seja amplamente explorada nos mais variados sectores do mundo. 

Rolhas, revestimentos e isolamentos de cortiça são os produtos mais representativos da 

indústria corticeira, mas, atualmente, a cortiça é também utilizada em sectores como a 

joalharia, vestuário, calçado, automóvel, desporto, saúde, cinema e aeroespacial (Amorim, 

2015). 

2.1.1 Composição química e características 

Através de uma análise à sua composição química identificam-se os seus vários tipos de 

compostos e os respetivos valores típicos (Gil, 1993): 

• Suberina – 45%, principal componente das paredes das células, responsável pela 

elasticidade da cortiça; 

• Lenhina – 27%, composto isolante; 

• Polissacarídeos – 12%, componentes das paredes das células que ajudam a definir a 

textura da cortiça; 

• Taninos – 6%, compostos polifenólicos responsáveis pela cor; 

• Ceroides – 5%, compostos hidrofóbicos que asseguram a impermeabilidade da cortiça, 

• Cinzas e outros produtos – 5%, resíduos da combustão completa do material. 

Todos os estes compostos proporcionam à cortiça diversas características, desatacando-se 

(Copyright APCOR, 2015): 

• Leveza – pesa cerca de 0.16 g/cm3 e flutua; 

• Impermeabilidade a líquidos e gases – graças à suberina e aos ceroides presentes nas 

paredes das células; 

• Imputrescibilidade - apresenta uma elevada resistência à ação da humidade e, 

consequentemente, à oxidação que ela promove, permitindo que a rolha envelheça sem 

se deteriorar; 

• Elasticidade e compressibilidade – devido à mistura gasosa entre cada célula, a cortiça 

tem a capacidade de ser comprimida até cerca de metade da sua largura sendo que 

quando é descomprimida regressa à forma original; 
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• Isolamento térmico e acústico – os elementos gasosos estão confinados a 

compartimentos impermeáveis e isolados conferindo uma baixa condutividade de calor, 

som e vibração; 

• Combustão lenta – é um retardador natural do fogo, não fazendo chama nem libertando 

gases tóxicos durante a combustão; 

• Anti-estática e hipoalergénica – não absorve pó e evita o aparecimento de ácaros; 

• Resistência ao atrito – é resistente ao desgaste devido à sua estrutura em favo de mel; 

• Suavidade – é um produto suave ao toque com um odor característico levemente 

adocicado. 

2.1.2 Florestas de sobreiros 

A floresta de sobreiro (montado de sobro) é dos mais ricos ecossistemas do mundo. Cerca de 

34% da distribuição da espécie no mundo encontra-se em Portugal, sendo responsável por cerca 

de 50% da transformação mundial. Países como Portugal, Espanha, Marrocos e Argélia detêm 

cerca de 90% da área de distribuição da espécie como representado na Figura 1 (Copyright 

APCOR, 2015). 

 

Figura 1 - Distribuição da floresta de sobreiro na bacia do Mediterrâneo (Fonte: FAO, 2015) 

A indústria corticeira desempenha um papel importante nestes países, quer no plano 

económico, quer social e ambiental. 
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2.2 Produção de rolhas de cortiça 

2.2.1 Tipos de rolhas 

Existem 7 diferentes tipos de rolhas de cortiça (Copyright APCOR, 2015). 

• Rolhas naturais – podem ser obtidas a partir de uma única peça de cortiça; 

• Rolhas naturais multipeça – produzidas por duas ou mais partes de cortiça natural, 

coladas entre si por uma cola aprovada para contacto alimentar; 

• Rolhas naturais colmatadas – produzidas através da colmatagem onde as lenticelas das 

rolhas naturais são preenchidas com pó de cortiça, resultando uma rolha com aparência 

visual homogénea; 

• Rolhas aglomeradas – produzidas totalmente através de granulado de cortiça 

proveniente de subprodutos da produção de rolhas naturais por extrusão ou moldação; 

• Rolhas técnicas – constituídas por corpos de aglomerado com discos de cortiça natural 

nas suas extremidades; 

• Rolhas de champanhe – possuem corpos de granulado de cortiça aos quais é aplicado, a 

um dos topos, até três discos de cortiça natural; 

• Rolhas capsuladas – naturais, colmatadas ou aglomeradas caraterizam-se por 

apresentarem uma cápsula no seu topo, normalmente, de madeira, plástico, porcelana, 

metal ou vidro. São utilizadas particularmente em bebidas espirituosas e vinhos 

fortificados. A cápsula permite uma fácil extração e reinserção da rolha na garrafa assim 

como desempenha um papel decorativo. 

No Anexo 1 encontra-se um exemplo de cada uma das rolhas descritas acima. 

2.2.2 Preparação da cortiça 

A cortiça destinada à fabricação de rolhas será cortiça de reprodução com, pelo menos, 9 anos 

de crescimento. Cada sobreiro demora 25 anos até poder ser descortiçado pela primeira vez e 

só a partir do terceiro descortiçamento (aos 43 anos) a cortiça, então denominada «amadia», 

tem a qualidade exigida para a produção de rolhas. A extração é feita por profissionais, sempre 

entre maio e agosto, quando a árvore se encontra numa fase mais ativa do crescimento. Pode 

ser descortiçado cerca de 17 vezes ao longo da sua vida útil que é, em média, cerca de 200 

anos.  

Após o descortiçamento, a cortiça deverá estabilizar pelo menos 6 meses. Esta é armazenada 

sob a forma de pranchas, ao ar livre, até estar pronta para a primeira cozedura.  

De seguida, a cortiça é cozida em água a 100 C com o objetivo de a limpar, extrair os compostos 

hidrossolúveis e ainda de a amaciar. Após a cozedura, as pranchas deverão estabilizar entre 1 

a 4 semanas de modo a atingir uma humidade entre 8% e 16%.  
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De modo a classificar a cortiça em função da sua utilização, é feita uma escolha de pranchas 

segundo a sua espessura e qualidade. Assim, separa-se toda a cortiça com defeitos e imprópria 

para uso no fabrico de rolhas. As pranchas destinadas ao fabrico de rolhas são agrupadas em 

fardos, em função da sua espessura e classe visual, de maneira a constituírem unidades para o 

transporte e comercialização.  

Em seguida, as pranchas de cortiça preparada são transportadas até ao local onde a cortiça 

será transformada (European Cork Federation, 2013). 

2.2.3 Processo produtivo de rolhas de cortiça natural 

As pranchas de cortiça são rececionadas e seguidamente cortadas em secções transversais, 

processo denominado de rabaneação. A rolha cilíndrica, sem deformação, pode ser obtida por 

brocagem ou a partir de quadros de cortiça natural, torneando paralelepípedos até cumprirem 

os limites dimensionais prescritos. Durante a operação de fabrico de rolhas é necessário 

segregar as rolhas deformadas e partidas, assim, estas passam por uma escolha eletrónica, 

evitando que rolhas com defeitos continuem para operações seguintes. As rolhas aprovadas 

seguem para um tratamento térmico de secagem, onde há uma redução do teor de humidade 

para valores de 6 ± 2%, de modo a garantir a estabilidade dimensional. Finalmente as rolhas 

passam por acabamentos mecânicos, onde os topos são polidos e/ou há ponçagem do corpo da 

rolha. As rolhas são classificadas, separadas e armazenadas até serem expedidas para a ATS. 

2.2.4 Processo produtivo de rolhas de cortiça microaglomerada 

As rolhas de cortiça microaglomerada são produzidas a partir de grânulos de cortiça. O 

granulado é rececionado e sujeito a aprovação do lote.  

Quando aprovado segue para moldação ou extrusão. No processo de moldação o granulado é 

misturado com cola e com óleo parafínico, é alimentado a moldes individuais, onde é 

compactado e, em seguida é colocado no forno para ocorrer a polimerização da cola de 

poliuretano.  

Quanto ao processo de extrusão, o granulado é misturado com cola de poliuretano e uma 

emulsão de parafina e látex, com o objetivo de lubrificar e auxiliar o transporte da mesma ao 

longo dos tubos da extrusora. O corte dos bastões é feito imediatamente à saída dos tubos, 

sendo que nem sempre é possível manter-se uma velocidade ou temperatura de extrusão 

constantes, havendo muita variabilidade nas características dos corpos finais. 

Segue-se um controlo dos corpos de cortiça ficando expostos à temperatura ambiente, durante 

48 horas, para estabilizarem e possibilitarem a reticulação completa do aglomerante. Os corpos 

aglomerados são retificados, aprovados na escolha eletrónica e expedidos para a ATS. 
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2.2.5 Processo produtivo da ATS 

O processo produtivo da ATS começa na receção de rolhas, provenientes da Amorim ou de 

fornecedores externos. As rolhas naturais são enviadas para a primeira escolha eletrónica onde 

são divididas pelas 6 classes, seguindo depois para os acabamentos mecânicos onde um dos 

topos é polido com o formato chanfrado ou boleado. As rolhas neutrotop passam, também, 

pelos acabamentos mecânicos. Segue-se a lavação, onde o TCA (principal contaminante das 

rolhas de cortiça) e impurezas são eliminados. Na segunda escolha eletrónica passam todos os 

tipos de rolhas. Como as rolhas sofreram uma redução de tamanho nos acabamentos mecânicos, 

existe a possibilidade de terem surgido imperfeições o que implica uma filtragem mais refinada 

das classes. É em seguida aplicado o tratamento de superfície seguindo para a capsulagem. 

Na ATS as cápsulas de plástico passam por um processo de injeção de poliestireno contento 

pigmento podendo, assim como as cápsulas de madeira, serem estampadas ou gravadas. Estas 

e todas as cápsulas rececionadas são inspecionadas.  

Na capsulagem as rolhas são coladas às cápsulas. Existe a possibilidade de a colagem ser feita 

manualmente devido à complexidade do produto ou à dificuldade de calibração de uma 

máquina para o efeito (Soleda, 2017). 

É feita, em seguida, uma escolha por visão artificial para que todos os produtos com defeito 

sejam rejeitados. Finalmente as rolhas aprovadas são embaladas e expedidas. A Figura 2 

descreve todas as etapas do processo produtivo de rolhas capsuladas: 

 

 

Figura 2 –Processo produtivo de rolhas capsuladas na ATS (Soleda, 2017). 
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2.3 Tratamentos de superfície 

Os tratamentos de superfície são aplicados à rolha com o objetivo de facilitar o processo de 

inserção e extração da garrafa e garantir a vedação. Pretende-se assim, facilitar o 

engarrafamento e posterior abertura e fecho da garrafa, uma vez que as rolhas bartop 

permitem várias inserções e extrações.  

Existem vários polímeros utilizados no tratamento de superfície de rolhas de cortiça, todos eles 

à base de parafina e silicone. No caso dos tratamentos à base de parafina, estes apresentam-

se na forma de parafina sólida ou emulsões de parafina. Em relação aos silicones o mais 

utilizado é o polidimetilsiloxano linear (PDMS) de baixo peso molecular.  

Torna-se necessário validar novos tratamentos mais robustos e resistentes quando em contacto 

com bebidas de maior teor alcoólico e também a condições de transporte e acondicionamento 

não recomendáveis como, altas temperaturas e armazenamento da garrafa na horizontal. Um 

dos novos tratamentos mais promissores, em desenvolvimento na empresa, é à base de 

polímeros naturais, como o quitosano, uma vez que possuem uma interação mais favorável com 

a cortiça devido, por exemplo, às pontes de hidrogénio estabelecidas entre o polímero e os 

grupos presentes na superfície da rolha de cortiça. 

2.3.1 Parafina 

A parafina foi descoberta em 1830 por Carl Von Reichenbach sendo um derivado do petróleo. É 

um composto orgânico, pouco reativo, de elevado peso molecular contendo entre 20 e 40 

átomos de carbono ligados por ligações simples a átomos de hidrogénio sob a fórmula geral 

CnH2n+2 (Vieira, 2011). 

À temperatura ambiente encontra-se no estado sólido sob a forma de cera branca, sem odor, 

sem gosto e com um ponto de fusão entre 46 °C e 68 °C (Nasser, 1999).  

Possui excelentes propriedades termoplásticas sendo usado industrialmente como lubrificante. 

É também usado na indústria alimentar, cosmética e como combustível graças ao seu ponto de 

inflamação.  

Quando aplicada na superfície da rolha a parafina permite alguma impermeabilização e 

promove a boa vedação da garrafa pela rolha tratada. Pode ser aplicada à superfície da rolha 

sob a forma de emulsão em água, a cerca de 50 °C, sob a forma de blocos, em tambores 

rotativos, onde o choque entre as rolhas e os blocos transfere o tratamento para a superfície 

da rolha ou parafina previamente fundida, aplicada por pulverização. 

2.3.2 Silicone 

Polissiloxanos, vulgarmente chamados de silicones, são um grupo de polímeros inorgânicos com 

uma vasta aplicação industrial. A sua fórmula geral está representada na Figura 3: 
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Figura 3 – Fórmula geral dos Siloxanos (Polymer Database, 2015) 

A sua composição química é caracterizada por um esqueleto inorgânico de átomos de silício 

ligados a átomo de oxigénio e a radicais orgânicos, maioritariamente, hidrocarbonetos. 

Contam com inúmeras aplicações, das quais se destacam a utilização como agentes de 

polimento, vedação e proteção.  Suporta temperaturas entre os – 65 °C e 400 °C mantendo a 

sua permeabilidade, elasticidade e brilho. É inerte, não traz malefícios para o meio ambiente, 

não contaminando o solo, a água ou o ar (Ophardt, 2003).  

Os tratamentos à base de óleo de silicone permitem não só lubrificar a rolha como também 

impermeabilizar protegendo-a do contacto com o álcool. 

É aplicado às rolhas de cortiça sob a forma de óleo combinado com parafina. 

2.3.3 Quitosano 

O quitosano é um polímero hidrossolúvel em condições ácidas semelhante à celulose, derivado 

da deacetilação da quitina (Gonçalves, 2006). A quitina pode ser encontrada no exoesqueleto 

de crustáceos, nos bicos de cefalópodes ou nas paredes celulares da maioria dos fungos. Quando 

é tratada com uma solução aquosa de NaOH a 90 – 120 °C durante 4 - 5 h dá-se a sua 

deacetilação. As condições usadas na deacetilação são determinantes para a massa molecular 

do polímero e para o seu grau de deacetilação (DD) (Dash 2011). O quitosano é composto pelas 

unidades 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose e 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose, as quais 

são unidas por ligações glicosídicas do tipo β (1→4). A sua estrutura química está representada 

na Figura 4: 

 

Figura 4 - Estrutura química do quitosano (Ahmad et al, 2016) 
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Os fatores que condicionam a estabilidade do quitosano dividem-se em internos como o nível 

de pureza, peso molecular e a sua distribuição, a deacetilação e a humidade, e em externos 

tanto ambientais como do processo (Winnicka, 2015). 

Trata-se de um polímero versátil conhecido pela sua biodegradabilidade, atividade 

antibacteriana e antifúngica e biocompatibilidade. É capaz de ser usado como filme, gel, 

solução ou fibra. É hidrofílico e anticancerígeno (Rinaudo, 2016). Tem aplicações em materiais 

biomédicos e farmacêuticos, na indústria cosmética, na agricultura, no tratamento de água e 

no desenvolvimento de novos tecidos compatíveis com o corpo humano (Zargar, 2014). 

O quitosano apresenta ainda assim algumas desvantagens. Apenas é solúvel em ácidos orgânicos 

e inorgânicos cujo pH seja inferior ao pKa do quitosano, cerca de 6.3 (Damian, 2005). A pH 

baixo, os grupos amino são protonados causando uma repulsão electroestática entre as cadeias 

do polímero permitindo a sua dissolução no solvente. Apesar do grande potencial deste 

polímero, a sua baixa estabilidade ao longo do tempo torna-o inapto para utilização como 

produto final em diversas aplicações. Uma vez que se trata de um produto 100% natural é 

necessário ter em conta a possibilidade da variabilidade de lotes de quitosano assim como o 

elevado custo inerente à sua extracção.  

2.3.3.1 Amarelecimento do Quitosano 

Para utilizar o quitosano como tratamento de superfície é necessário considerar a possibilidade 

de ocorrer o amarelecimento de Maillard. A reação de Maillard dá-se na presença de glucose e 

algumas das propriedades funcionais do quitosano são, consequentemente, alteradas.  

Desenvolve-se uma cor amarelada depois da reação de ordem zero e a maior parte dos grupos 

amino livres do quitosano desaparecem no inicio da reação (Tanaka et al, 1993). Na Figura 5 

encontra-se esquematizada a reação que ocorre entre o grupo amino e o grupo carboxilo do 

quitosano. 

 

Figura 5 – Reação de Maillard no quitosano (Leceta et al, 2013) 

A capacidade do quitosano se ligar à água e a sua atividade antibacteriana perdem-se como 

resultado desta reação.  



Desenvolvimento e validação de novos tratamentos de superfície para rolhas bartop 

Contexto e Estado da Arte 11 

A Figura 6 retrata a diferença de cor entre rolhas não tratadas, tratadas com quitosano, e com 

um tratamento standard de parafina e silicone. 

 

Figura 6 – Rolhas Neutrotop (da esquerda para a direita): rolha sem tratamento, rolha com 

tratamento de quitosano e rolha com tratamento standard (parafina e óleo de silicone). 

2.3.3.2 Aplicação de um reticulante 

Existem diversas estratégias para preservar e potenciar as propriedades iniciais do quitosano, 

destacando-se a adição de um agente reticulante, o glioxal. Através de um processo de 

reticulação utilizando o glioxal como reagente pretende-se que o quitosano não se dissolva na 

bebida, que é ácida. Os efeitos desta reação nas rolhas estão diretamente relacionados com as 

condições de preparação da solução de reticulação, sendo a concentração, o pH, tempo e 

temperatura da reação fatores determinantes (Yang et al, 2005). Na Figura 7 encontram-se 

representados os principais produtos da reação de reticulação do glioxal com o quitosano. 

 

Figura 7 – Possíveis produtos de reação de quitosano com glioxal (Yang et al, 2005). (a) O 

glioxal reage com os grupos hidroxilo do quitosano; (b) O glioxal reage com os grupos amino 

do quitosano; (c) Um grupo carbonilo do glioxal reage com um grupo amino do quitosano; (d) 

Efeito do ácido na nucleofilicidade do quitosano. 
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De acordo com os autores, a ocorrência de formação de acetais (a) e da reação de base Schiff 

(b) é mais provável que os restantes mecanismos apresentados, sendo que são estes dois tipos 

de ligação que têm mais influência nas propriedades mecânicas do quitosano (Yang et al, 2005).
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3 Materiais e Métodos  

3.1 Produção de filmes de quitosano 

Foram preparados filmes de quitosano H em estufa com o objetivo de avaliar se a cor do filme 

estava diretamente relacionada com a temperatura. Os ensaios foram realizados às seguintes 

soluções: 

• Solução de quitosano H dissolvido em 1% de ácido acético, preparada em junho de 

2016; 

• Solução de quitosano H dissolvido em 1% de ácido acético, preparada em novembro 

de 2017; 

• Solução de quitosano H dissolvido em 1.5% de ácido propanóico, preparada em 

dezembro de 2017. 

Foram preparados, no caso das soluções com ácido acético, filmes com e sem adição de glioxal, 

numa proporção 2:0.05, em estufa ventilada a 40 °C e 60 °C, durante 24 h. No caso da solução 

com ácido propanóico foi preparado um filme de quitosano não reticulado a 40 °C. O resultado 

final encontra-se exemplificado na Figura 8. 

 

Figura 8 – Exemplo de um filme de quitosano obtido a partir de uma solução aquosa de 1% de 

quitosano e 1.5% de ácido propanóico. 

3.2 Ensaio semi-industrial 

Este ensaio foi realizado no tambor de amostras, Figura 9, onde foi aplicada apenas a rolhas 

naturais, uma solução de 1% de quitosano H em 1.5% de ácido propanóico com um pH de 4,1. 
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Figura 9 – Tambor de amostras 

O procedimento seguido foi o seguinte:  

1. Colocar 1000 rolhas no tambor fechado, e despoeirar durante 10 minutos a 80 rpm; 

2. Adicionar 500 ml da solução de quitosano e iniciar uma rotação de 60 rpm durante 

5 min; 

3. Pré-aquecer o tambor de rede a 40 °C e quando chegar a temperatura estabelecida, 

transferir as rolhas. Iniciar uma rotação de 80 rpm durante 20 min; 

4. Descarregar as rolhas. 

3.3 Ensaio industrial 

Foram aplicados, à escala industrial, dois tratamentos distintos à base de parafina e silicone, 

P1 e P2. Este ensaio foi realizado em tambor industrial. As rolhas, cerca de 10000, foram 

carregadas e despoeiradas durante 5 minutos. Em seguida foi adicionada uma quantidade de 

tratamento, previamente pesada, em discos de borracha natural. Foi ligada a rotação do 

tambor durante 30 minutos, no caso do P1 à temperatura ambiente e do P2 a 30 °C. Foram 

retiradas amostras aos 0 min, 15 min, 30 min e 45 min para o P2 e somente aos 0 min, 15 min 

e 30 min para o P1.  

3.4 Caracterização de rolhas de cortiça 

A ATS tem métodos internos de controlo de qualidade, confirmando assim se as rolhas de cortiça 

cumprem ou não os requisitos necessários. 

Ao longo deste projeto foram realizados os seguintes testes de caracterização das rolhas 

tratadas: 

• Determinação das forças de inserção e extração da rolha na garrafa; 

• Determinação do momento de torção e ângulo de deslocamento da rolha; 

• Determinação da migração de cor da rolha para a bebida; 

• Quantificação do teor de pó libertado pela rolha; 

• Quantificação do teor de tratamento da rolha; 

• Quantificação do teor de tratamento que passa da rolha para a bebida; 
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• Testes de colagem simples e de resistência à temperatura e humidade; 

• Testes de capilaridade; 

• Testes de absorção em estufa; 

• Testes de compressão e relaxação; 

• Avaliação de hidrofobicidade; 

• Análise Sensorial; 

• Ensaios de Envelhecimento Acelerado. 

Estes testes foram realizados em rolhas de calibre 27 × 19.5 (altura × diâmetro) naturais de 

classe extra/superior e neutrotop.  

Para o tratamento de superfície destas rolhas foram utilizados quitosano H de origem animal 

(obtido a partir do exoesqueleto de crustáceos), QH, quitosano S de origem fúngica, QS e 

quitosano H reticulado com glioxal, QHG. As rolhas com tratamento de quitosano foram 

testadas com uma e duas camadas de quitosano H reticulado e não reticulado, dissolvido numa 

solução de 1% de ácido acético. Foi também realizado um ensaio industrial onde quitosano H 

foi dissolvido numa solução de 1.5% de ácido propanóico. Ambas as soluções continham 1% de 

quitosano. 

Foram também utilizadas novas formulações de tratamentos à base de parafina e silicones: 

P1 – Aplicação de emulsão de parafinas seguida de silicone (PDMS de alto peso molecular que 

reticula com a humidade); 

P2 – Aplicação de mistura de parafinas e silicone (PDMS de baixo peso molecular) preparada em 

solvente alifático (hidrocarbonetos com átomos de carbono estruturais em cadeias abertas e 

fechadas, não aromáticas). 

Os resultados da caracterização a rolhas com quitosano foram comparados, sempre que 

possível, com resultados obtidos em rolhas não tratadas e com tratamentos à base de parafina 

e silicone, utilizados atualmente pela ATS, que por questões de confidencialidade serão 

tratados por TA1 e TA2.  

3.4.1 Determinação das forças de inserção e extração da rolha na garrafa 

Este teste encontra-se de acordo com a ISSO 9727-5 e utiliza o equipamento ExtraLab Plus, 

representado na Figura 10. 
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Figura 10 – ExtraLab Plus 

Os passos a realizar são os seguintes: 

1. Programar o equipamento com o tipo de teste, altura do vedante e ângulo de rotação; 

2. Fixar a garrafa no equipamento; 

3. Iniciar o ensaio; 

4. Ler o valor dado pelo equipamento em daN. 

Foram realizados 10 ensaios, para avaliação de reprodutibilidade, fazendo-se uma média 

aritmética das forças medidas pelo ExtraLab Plus. 

O intervalo de valores recomendados para testes de forças de inserção é 15 a 20 daN e 5 e 11 

daN no caso das forças de extração. 

3.4.2 Determinação do momento de torção e ângulo de deslocamento da rolha 

Este teste utiliza o equipamento ExtraLab Plus, representado na Figura 10. 

Os passos a realizar são os seguintes: 

1. Programar o equipamento para a configuração de teste “TESTE DE RUPTURA”, tipo 

de teste “TORQUE”, introduzindo tanto a altura de vedante como o ângulo de 

rotação; 

2. Fixar a rolha nas garras inferiores próprias do ensaio de torção; 

3. Iniciar o ensaio; 

4. Ler o valor momento de torção em daN × cm e o ângulo de deslocamento em graus. 

São realizados 10 ensaios, por questões de reprodutibilidade, fazendo-se uma média aritmética 

dos valores medidos pelo ExtraLab Plus. 

3.4.3 Determinação da migração de cor da rolha para a bebida 

Este teste consiste em colocar rolhas em frascos com soluções etanólicas, determinando 

diariamente a absorvância dessas soluções. Este teste tem como objetivo observar a velocidade 

de migração de compostos fenólicos da rolha que vão corar a bebida. Assim, a absorvância é 
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medida a 420 nm uma vez que é neste comprimento de onda que a cor amarela é emitida. Para 

tal, é utilizado o espectrofotómetro UV – Visível representado na Figura 11. 

Este teste é especialmente importante para aferir se o tratamento de superfície tem potencial 

para ser usado em rolhas para vedar bebidas brancas. 

 

Figura 11 - Espectrofotómetro UV - visível 

Os passos a realizar são os seguintes: 

1. Colocar 10 rolhas em frascos com soluções de 40% de etanol; 

2. Abrir o programa do espectrofotómetro no computador;  

3. Fazer a leitura da solução de 40% de etanol para fazer o “branco”;  

4. Fazer a leitura das soluções que contêm as rolhas; 

5. Registar a hora a que foram feitas as leituras e os valores de absorvância medidos 

pelo equipamento; 

6. Fazer um gráfico da absorvância em função do tempo, em dias; 

A absorvância da solução é determinada através da diferença entre a absorvância da solução 

contendo as rolhas e a absorvância do “branco”. 

3.4.4 Quantificação do teor de pó libertado pela rolha 

Este método destina-se à determinação do pó libertado pela rolha de cortiça em contacto com 

uma solução, de acordo com a norma de qualidade ISO 9727-7:2007. Este teste é feito através 

de uma filtração com o auxílio de vácuo, estando a montagem do equipamento representada 

na Figura 12. 

 

Figura 12 – Montagem do equipamento de filtração a vácuo. 
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Os passos a realizar são os seguintes: 

1. Colocar placas de Petri com as membranas na estufa de 100 °C durante 30 min; 

2. Colocar 8 rolhas num matraz com 200 ml de água e agitar durante 30 min; 

3. Pesar as membranas depois de arrefecidas; 

4. Filtrar com o auxílio de vácuo; 

5. Colocar as placas de Petri com as membranas na estufa de 100 °C durante 2h e pesar 

depois de arrefecidas. 

Para determinar o teor de pó, utiliza-se a equação 1, fazendo-se a média aritmética entre os 

valores de teor em pó de cada um dos 3 ensaios a realizar. O teor de pó é expresso em mg/rolha. 

                                               𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝ó =  
(𝑚2−𝑚1)∗1000

𝑛
                           (1) 

Sendo m2 a massa da membrana depois da filtração em gramas, m1 a massa da membrana antes 

da filtração em gramas e n o número de rolhas utilizado em cada ensaio. 

3.4.5 Quantificação do teor de tratamento 

Este método destina-se à determinação do teor de tratamento à base de silicone e parafina 

aplicado nas rolhas, de acordo com a norma de qualidade ISO 9001:2008. Este teste é feito 

através de uma destilação simples, estando a montagem do equipamento representada na 

Figura 13. 

 

Figura 13 – Montagem do equipamento de quantificação do teor de tratamento. 

Os passos a realizar são os seguintes: 

1. Colocar 8 rolhas num matraz com 100 ml de n-hexano e agitar durante 20 min; 

2. Transferir o extrato para um matraz limpo e previamente pesado quando 

arrefecido, filtrando através de um filtro de papel; 

3. Evaporar o n-hexano no evaporador rotativo, estando o banho de água a uma 

temperatura de cerca de 70 °C; 
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4. Colocar o matraz com o resíduo na estufa de 100 °C durante 2 h e pesar depois 

de arrefecido. 

Para determinar o teor de tratamento, utiliza-se a equação 2, fazendo-se uma média aritmética 

do teor de tratamento de cada um dos 3 ensaios a realizar. O teor em tratamento é expresso 

em mg/rolha. 

                                        𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
(𝑚𝑏−𝑚𝑎)∗1000

𝑛
                                                   (2) 

Sendo mb a massa do matraz com o extrato em gramas, ma a massa do matraz em gramas e n 

o número de rolhas utilizado em cada ensaio. 

3.4.6 Quantificação do teor de tratamento que passa da rolha para a bebida; 

O método padrão de quantificação do teor de tratamento não é aplicável a tratamentos à base 

de quitosano. Dada a dificuldade de extração do quitosano da rolha, optou-se por um método 

de quantificação do tratamento que a bebida retira à rolha. Surge a necessidade de alterar o 

solvente, uma vez que o n-hexano apenas é apropriado a tratamentos à base de parafinas e 

silicone. Este teste é feito com recurso a uma filtração com auxílio de vácuo, estando a 

montagem do equipamento representada na Figura 12. 

Os passos a seguir são os seguintes: 

1. Colocar placas de Petri com as membranas na estufa de 100 °C durante 30 min; 

2. Colocar 8 rolhas num matraz com 100 ml de uma solução de 40% de etanol e 3% 

de ácido acético e agitar durante 20 min; 

3. Retirar as rolhas do matraz e acertar o pH da solução para 7 com uma solução 

de NaOH 1M; 

4. Pesar as membranas depois de arrefecidas; 

5. Filtrar com o auxílio de vácuo; 

6. Colocar as placas de Petri com as membranas na estufa de 100 °C durante 2 h e 

pesar depois de arrefecidas. 

Para determinar o teor de tratamento da rolha que passa para a solução, utiliza-se a equação 

3, fazendo-se uma média aritmética dos valores obtidos em cada um dos 3 ensaios a realizar. 

O teor em tratamento que passa para a bebida é expresso em mg/rolha. 

                                                 𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
(𝑚2−𝑚1)∗1000

𝑛
                                     (3) 

Sendo m2 a massa da membrana depois da filtração em gramas, m1 a massa da membrana antes 

da filtração em gramas e n o número de rolhas utilizado em cada ensaio. 
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3.4.7 Testes de colagem 

3.4.7.1 Teste de colagem simples 

Este teste destina-se a aplicar uma força de torsão até à rutura do conjunto cápsula/rolha. 

Deve ser realizado, no mínimo, 24 horas após a colagem e à temperatura ambiente, de forma 

a garantir que a cola já estabilizou. 

O procedimento consiste nos seguintes passos: 

1. Colocar a rolha capsulada na calha representada na Figura 14; 

2. Ajustar a calha à altura da cápsula para que fique bem presa; 

3. Exercer uma força perpendicular à calha, por forma a separar a rolha da cápsula; 

4. Analisar a base interior da cápsula, assim como o topo da rolha que esteve em 

contacto com a cápsula e registar, em percentagem, a área coberta com cortiça 

Se a rutura ocorrer no corpo da rolha, pode-se concluir que a cola tem um bom desempenho. 

Se houver rutura de mais de 60% no plano de colagem, o número de rolhas onde tal acontece 

deve ser registado e comunicado. 

 

Figura 14 – Calha utilizada para os testes de colagem. 

3.4.7.2 Teste de resistência à temperatura e humidade 

Este teste destina-se a simular a aplicação de uma força de torsão até à rutura do conjunto 

cápsula/rolha, após esta passar por condições extremas de temperatura e humidade. 

O procedimento consiste nos seguintes passos: 

1. Dispor as rolhas num tabuleiro inox; 

2. Colocar as rolhas na estufa a 70 °C durante 16 horas; 

3. Retirar as rolhas da estufa e colocá-las a -30 °C durante 3 horas; 

4. Retirar as rolhas e colocá-las na estufa a 70 °C durante 5 horas; 

5. Deixar as rolhas a estabilizar à temperatura ambiente durante 2 horas; 

6. Proceder ao teste de colagem simples e avaliar. 

3.4.8 Testes de capilaridade 

Este método tem como objetivo avaliar, de certo modo, o desempenho do tratamento de 

superfície e a sua eficiência na proteção da rolha, isto é, a capacidade de reduzir a 

molhabilidade da rolha e de a impermeabilizar. 
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Este teste é realizado da seguinte forma: 

1. Colocar, em placas de Petri, 10 rolhas voltadas para baixo, equidistantes entre si; 

2. Colocar, em cada placa, uma solução corada com 12% de etanol, até perfazer toda 

a zona chanfrada ou boleada da rolha; 

3. Após 24 horas, observar a migração do corante pela rolha; 

4. Medir, com um paquímetro, o pico mais alto, a partir da linha de contacto com a 

solução. 

Os resultados são apresentados como uma média aritmética das medições feitas, em mm. 

3.4.9 Testes de absorção em estufa 

Este teste pretende determinar a quantidade de solução absorvida por rolhas de cortiça durante 

72 h em estufa. 

O procedimento a seguir é o seguinte: 

1. Pesar 10 conjuntos de 4 rolhas e registar os seus valores; 

2. Colocar esses conjuntos em 10 frascos de 100 ml identificados; 

3. Colocar água em 5 frascos e solução de 50% de etanol nos restantes; 

4. Colocar os frascos na estufa a 50 °C, durante 72 horas; 

5. Retirar as rolhas dos frascos e enrolar, cada conjunto, em papel absorvente, 

deixando estabilizar durante 30 minutos; 

6. Desenrolar as rolhas e pesar cada conjunto. 

Para determinar a percentagem de solução absorvida, é feita uma média aritmética dos 

resultados obtidos pela equação 4. 

                                                % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 =  
𝑚𝑓−𝑚𝑖

𝑚𝑖
× 100                                                (4) 

Sendo mi a massa inicial dos conjuntos de 4 rolhas e mf a massa depois de 72 h em estufa desses 

mesmos conjuntos. 

3.4.10 Teste de compressão e relaxação 

Este teste tem como objetivo avaliar a força de compressão e a percentagem de recuperação 

de uma rolha.  

O procedimento a seguir, de acordo com a norma ISO 9727-4:2007 é o seguinte: 

1. Registar o diâmetro inicial da rolha; 

2. Prender a rolha ao equipamento representado na Figura 15; 

3. Fazer o zero do equipamento colocando o êmbolo em contacto com a superfície da 

rolha; 

4. Comprimir a rolha até à altura de compressão pretendida; 



Desenvolvimento e validação de novos tratamentos de superfície para rolhas bartop 

Materiais e métodos 22 

5. Registar a força máxima de compressão exercida; 

6. Soltar a rolha, aguardar 3 min e medir o diâmetro final da rolha; 

Para determinar a percentagem de recuperação da rolha utiliza-se a equação 5: 

                                        %𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 =  
𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 × 100                                             (5) 

O ensaio foi realizado para uma amostra de 20 rolhas de modo a garantir a reprodutibilidade 

do método. 

 

Figura 15 – Equipamento de ensaios de compressão 

3.4.11 Avaliação de hidrofobicidade 

Este método consiste em avaliar qualitativamente a eficiência do tratamento de superfície em 

tornar a superfície da rolha hidrofóbica. 

O procedimento a seguir é o seguinte:  

1. Colocar 25 rolhas equidistantes entre si;  

2. Com o auxílio de uma pipeta, aplicar uma gota de água com corante no topo da 

rolha; 

3. Avaliar e registar, após 3 h e 24 h, o espalhamento da gota pela superfície da rolha. 

Este teste é realizado com rolhas tratadas e também com rolhas não tratadas de forma a ter 

um padrão de comparação. É importante referir que para rolhas naturais o teste acaba por ser 

inconclusivo uma vez que os topos das rolhas naturais não têm a homogeneidade dos das rolhas 

neutrotop.  

3.4.12 Análise Sensorial 

Este método destina-se à deteção, qualificação e avaliação de aromas não característicos em 

rolhas de cortiça, segundo a norma ISO 22308:2005. 

Os aromas detetados podem ser químicos (hidrocarboneto, medicinal, farmacêutico, rançoso, 

solvente, tinta), vegetal (erva fresca, feno, eucalipto), terra (terra molhada, terra), 

bolor/mofo (bolor/mofo seco, bolor/mofo de cave), decomposição (ovo podre, água 

estagnada). 
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3.4.12.1 Dry Soak 

No fim deste método é possível reutilizar a rolhas, o procedimento a seguir é o seguinte: 

1. Colocar uma rolha num frasco, devidamente identificado; 

2. Adicionar o simulante, água destilada, através do aplicador em spray; 

3. Avaliar, após 24 h, o aroma. 

O ensaio é repetido 5 vezes de modo a garantir a reprodutibilidade. 

3.4.12.2 Maceração 

Este método, ao contrário do Dry Soak não permite a reutilização das rolhas. O procedimento 

a seguir é o seguinte: 

1. Colocar 3 rolhas num frasco, devidamente identificado; 

2. Adicionar solução de etanol de 12%, garantindo que as rolhas ficam totalmente 

submersas na solução; 

3. Avaliar, após 24 h, o aroma, passando o conteúdo dos frascos para copos de análise 

sensorial, ambos representados na Figura 16. 

 

Figura 16 – Frascos e copos de análise sensorial. 

O ensaio é repetido 5 vezes de modo a garantir a reprodutibilidade. 

3.4.13 Ensaios de Envelhecimento Acelerado 

Este método teve como objetivo, no tempo disponível deste projeto, prever as diferenças entre 

várias referências após envelhecimento em garrafa. 

Foram testadas rolhas com TA1 (tratamento standard), quitosano H e quitosano H reticulado 

com glioxal. As garrafas foram colocadas em estufa ventilada a 40 °C durante 1 mês. 

Foram determinadas as suas forças de inserção e de extração bem como o seu diâmetro médio 

e o exposto (diferença entre a altura total e a altura da cápsula). 
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3.4.14 Análise FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) 

A espectroscopia de Infravermelhos com transformada de Fourier é uma técnica usada para se 

obter espectros de absorção de um sólido, líquido ou gás. Um espectrómetro FTIR recolhe, 

simultaneamente, dados de uma vasta gama espectral (Rodrigues, 2014). Em ATR (Attenuated 

Total Reflectance) o feixe de radiação infravermelho passa pelo cristal de ATR e é refletida no 

interior do mesmo num ângulo de 45 penetrando apenas a amostra em contacto direto com o 

cristal. O sinal é depois refletido no mesmo ângulo e o sensor deteta a quantidade de radiação 

emitida. O comprimento de onda do feixe é alterado, e para cada comprimento de onda, a 

absorvância da amostra é registada. As moléculas da amostra absorvem, seletivamente, 

radiações com comprimentos de onda específicos. 

O equipamento utilizado foi um FTIR Bruker Vertex 70, equipado com um detetor DLaTGS e um 

cristal de ATR de diamante (A225/Q) de única reflexão. O espetro foi obtido na gama de 

comprimentos de onda de 4000 a 500 cm-1 com uma resolução de 4 cm-1. 

A tecnologia de FTIR foi utilizada para analisar o resíduo de ensaios de maceração de rolhas 

não tratadas e tratadas com mistura de silicone e parafina, e diferentes quitosanos, S, de 

origem fúngica, e H, de origem animal não reticulado e reticulado com glioxal. Foram também 

analisados os filmes de QH e QHG. 

3.4.15 Análise SEM (Scanning Electron Microscopy) 

A microscopia eletrónica de varrimento permite obter imagens semelhantes às que se podem 

obter por microscopia ótica de reflexão, mas numa gama de ampliação extraordinariamente 

superior (desde 10x até 18000x), com uma profundidade de campo de 30 µm. A esta técnica 

está geralmente associada a técnica de espectroscopia dispersiva de Raios-X (EDS), que permite 

uma análise dos elementos químicos na superfície dos materiais (Monteiro, 2005). O 

equipamento onde este método foi realizado está representado na Figura 17. 

 

 

Figura 17 – Equipamento de SEM (adaptado de CEMUP, 2018) 

Este método foi utilizado no âmbito desta dissertação no sentido de analisar a superfície de 

cortiça natural não tratada e tratada com quitosano reticulado e não reticulado.  
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4 Resultados e Discussão 

Esta dissertação teve como objetivo a validação de novos tratamentos de superfície para serem 

aplicados em rolhas bartop. Para tal, foram caracterizadas rolhas, segundo os métodos padrão 

de controlo de qualidade da ATS, e outros, considerados relevantes no decorrer desta 

dissertação, como análise FTIR e SEM.  

4.1 Filmes de quitosano 

O resultado final da produção de filmes de quitosano está compilado no Anexo 2.  

Analisando os filmes obtidos conclui-se que os filmes que foram preparados a 60 °C possuem 

uma cor amarelada ligeira em relação aos filmes preparados a 40 °C. Assim determinou-se que 

a temperatura ótima para a aplicação da solução de quitosano às rolhas, sem que ocorra o 

amarelecimento das mesmas, seria de 40 °C.  

Por fim, foi preparado um filme de QHa a 40 °C, ilustrado na Figura 8 (capítulo 3.1). Este filme 

teve o melhor desempenho a nível de cor e serviu de ponto de partida para o ensaio semi-

industrial realizado. 

4.2 Caracterização de rolhas tratadas com quitosano   

Esta caracterização foi feita a rolhas tratadas com quitosano H de origem animal, QH, quitosano 

S de origem fúngica, QS e quitosano H reticulado com glioxal, QHG. Foi alterado o meio em que 

o quitosano H foi dissolvido de 1% de ácido acético para 1.5% de ácido propanóico, sendo que 

as rolhas resultantes deste ensaio serão denominadas de QHa. As novas formulações de 

tratamentos à base de parafina e silicone serão identificadas por P1 e P2 e os tratamentos já 

utilizados na ATS por TA1 e TA2.  

4.2.1 Determinação das forças de inserção e extração da rolha na garrafa 

Os resultados das forças médias de inserção e extração para rolhas naturais e neutrotop 

encontram-se representados nas Figura 18 e na Figura 19, respetivamente. As rolhas com 

tratamentos à base de quitosano foram comparadas com rolhas sem tratamento e tratadas com 

o tratamento mais utilizado na ATS (tratamento à base de parafina e óleo de silicone, TA1). 
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Figura 18 – Gráficos de forças de inserção em rolhas naturais (a) e em rolhas neutrotop (b) 

tratadas com quitosano comparativamente a tratamentos já existentes. 

Como se pode observar nos gráficos, de um modo geral, as rolhas tratadas com quitosano H não 

reticulado apresentam um desempenho semelhante ao tratamento já existente. No caso das 

rolhas tratadas com quitosano H reticulado e quitosano S, as forças de inserção são superiores, 

mas perto dos limites recomendados para este teste. O comportamento dos tratamentos em 

rolhas naturais não difere do comportamento observado para as rolhas neutrotop. 

 

Figura 19 - Gráficos de forças de extração em rolhas naturais (a) e em rolhas neutrotop (b) 

tratadas com quitosano comparativamente a tratamentos já existentes. 

a) 

b) 

a) 

b) 
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Da mesma forma, no caso das forças de extração em rolha natural, as rolhas tratadas com 

quitosano H reticulado e não reticulado apresentam um comportamento semelhante às rolhas 

com o tratamento já existente. As rolhas com quitosano S apresentam um valor mais elevado. 

Apesar disso, todos os tratamentos testados têm valores de forças de extração situados dentro 

dos limites recomendados. No caso das rolhas neutrotop o comportamento é muito semelhante 

entre os diferentes tratamentos e está dentro dos limites recomendados. 

4.2.2 Determinação do momento de torção e ângulo de deslocamento da rolha  

Os resultados obtidos dos momentos de torção que a rolha tratada com quitosano suporta até 

à rutura estão representados na Figura 20. Como descrito no subcapítulo 3.2 só foi realizado o 

ensaio industrial de aplicação de quitosano dissolvido em ácido propanóico a rolhas naturais, 

assim sendo, o ensaio de torção não foi realizado para rolhas neutrotop. 

 

Figura 20 – Gráfico do momento de torção em rolhas tratadas com quitosano 

O limite de aceitação do momento de torção médio obtido deverá ser igual ou superior ao valor 

da força de extração acrescido de 5 daN × cm.  

Analisando os resultados para rolhas naturais tratadas com quitosano, todas elas cumprem este 

requisito. De igual forma as rolhas neutrotop tratadas cumprem o limite de aceitação. Os 

resultados obtidos para o ângulo de deslocamento das garras até ao início da rutura das rolhas 

encontram-se na Figura 21. 

 

Figura 21 – Gráfico do ângulo de deslocamento em rolhas tratadas com quitosano 
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De acordo com o gráfico obtido não existe relação entre o tipo de rolha e o ângulo de 

deslocamento do equipamento a que se inicia a rutura da rolha. Ambos os tipos de rolhas 

apresentam valores na mesma gama dos obtidos para o tratamento standard. 

4.2.3 Determinação da migração de cor da rolha para a bebida 

Os compostos fenólicos, como os taninos, são compostos não estruturais da cortiça que podem 

ser extraídos quando em contacto com a bebida. Estes compostos são responsáveis pela cor da 

cortiça e contribuem para o amarelecimento da solução alcoólica. A migração destes 

compostos, ainda que vantajosa em vinhos, é indesejada em bebidas brancas por questões 

estéticas. Surge assim a necessidade de estudar a impermeabilidade do tratamento aos taninos 

para uma posterior aplicação em rolhas para vedar bebidas brancas. 

Os resultados da migração de cor apresentam-se nas Figuras 22 e 23 para rolhas naturais e 

neutrotop, respetivamente. O ensaio de migração de cor teve a duração de cerca de 15 dias. 

Os frascos contendo a solução alcoólica e as rolhas, foram colocados na horizontal numa sala 

com a temperatura controlada a 23 °C. A tabela com os valores obtidos e calculados encontram-

se no Anexo 3. 

 

Figura 22 – Gráfico da migração de cor em rolhas naturais tratadas com quitosano 

comparativamente a tratamentos já existentes. 

 

Figura 23 – Gráfico da migração de cor em rolhas neutrotop tratadas com quitosano 

comparativamente a tratamentos já existentes. 
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Pela análise da Figura 22 é possível concluir que existe uma descida considerável na absorvância 

das rolhas tratadas com quitosano em relação ao TA1, especialmente as rolhas tratadas com 

quitosano em ácido propanóico. De igual forma, na Figura 23, as rolhas neutrotop tratadas com 

quitosano libertam menos taninos para a solução, tendo uma absorvância menor. As rolhas 

tratadas com 2 camadas, tanto de quitosano H, quitosano H reticulado e quitosano S 

apresentam valores de absorvância menores que o TA2, o tratamento com menor absorvância 

registado pela empresa. Conclui-se que o filme de quitosano à superfície da rolha forma uma 

barreira para a migração de compostos fenólicos da rolha para a solução de maceração. 

É importante referir que no segundo dia a solução alcoólica que serve de “branco” foi alterada 

e resultaram variações nos valores de absorvância, pouco significativas, que podem ser 

observadas em ambos os gráficos. 

4.2.4 Quantificação do teor de pó libertado pela rolha 

A quantificação das partículas de cortiça libertadas para a rolha é um dos parâmetros mais 

relevantes na validação de novos tratamentos de superfície. Uma das principais funções do 

tratamento de superfície é a proteção da rolha quando em contacto com a bebida alcoólica 

para evitar a migração destas partículas. Os testes de quantificação de pó foram realizados 

usando água (à temperatura ambiente e em estufa a 40 °C com agitação), uma solução de 40% 

de etanol e uma solução de 40% de etanol e 3% de ácido acético. O teste ao QHa foi realizado 

apenas em rolhas naturais e em água à temperatura ambiente. 

Os resultados encontram-se representados na Figura 24 e os valores obtidos e calculados no 

Anexo 3. 

 

Figura 24 – Gráfico dos teores de pó de rolhas tratadas com quitosano 

De acordo com estudos internos da ATS, o limite aceitável de teor de pó para o tratamento 

mais utilizado, TA1, é de 1.5 mg por rolha para rolhas naturais e de 1 mg por rolha para rolhas 
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neutrotop. Pelo gráfico conclui-se que as rolhas tratadas com quitosano reticulado encontram-

se dentro da especificação da empresa libertando menos partículas que o tratamento mais 

utilizado. Estudos anteriores revelam que rolhas tratadas com QH têm valores de teor de pó 

dentro da mesma gama dos apresentados na Figura 24. Estes resultados indicam que o filme de 

quitosano funcionou como um tratamento mais robusto, resistente a soluções etanólicas simples 

e acidificadas, oferecendo uma maior proteção à rolha de cortiça.  

Foi ainda realizado um ensaio com rolhas tratadas com quitosano S. Este tipo de quitosano tem 

a particularidade de ser solúvel em água, o que dificultou o ensaio. A solução com partículas 

libertadas pela rolha continha quitosano, procedeu-se à filtração com o auxílio de vácuo e 

verificou-se que a membrana colmatou impedindo a continuidade do ensaio. Após este 

resultado o Quitosano S foi descartado como alternativa viável. 

4.2.5 Quantificação do teor de tratamento que passa da rolha para a bebida 

Como descrito no subcapítulo 3.4.6, o ensaio padrão de quantificação de tratamento presente 

numa rolha não pode ser realizado com rolhas tratadas com quitosano. Assim, foi realizado um 

novo teste cujos resultados se encontram na Figura 25. 

 

Figura 25 – Gráfico do teor de tratamento que passa da rolha para a bebida em rolhas 

tratadas com quitosano 

Foi realizada uma comparação entre rolhas sem tratamento, rolhas tratadas com quitosano e 

rolhas tratadas com quitosano reticulado. No caso das rolhas naturais o ensaio foi também 

realizado para rolhas tratadas com quitosano dissolvido em ácido propanóico. É importante 

referir que, no caso das rolhas não tratadas, a solução etanólica acidificada extrai partículas 

da rolha que não são do tratamento. Contudo, trata-se de um dado relevante uma vez que 

constitui uma base de comparação. Por outro lado, é claro o melhor desempenho das rolhas 

tratadas com quitosano. Apesar do quitosano se dissolver em meio ácido, a solução que simula 

a bebida só remove cerca de metade das partículas da rolha quando comparada com rolhas não 

tratadas. Este dado confirma a boa proteção que o filme de quitosano confere à rolha, não 
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havendo diferenças significativas entre quitosano reticulado, não reticulado ou dissolvido em 

ácidos diferentes. 

4.2.6 Testes de colagem simples 

Este ensaio teve como objetivo avaliar se, com os novos tratamentos à base de quitosano, 

surgem problemas de colagem das rolhas às cápsulas. Para este teste, foram realizados os testes 

com cápsulas de poliestireno. A cola usada é hotmelt (polímero adesivo termofundível) de base 

EVA (etil vinil acetato). Os resultados para rolhas naturais encontram-se representados na 

Figura 26. 

 

Figura 26 – Teste de colagem simples para rolhas naturais de QHa, QHG, QS e TA1. 

De um modo geral nas rolhas naturais tratadas com quitosano, a cola tem um desempenho 

semelhante às rolhas com TA1, com a exceção do QHG. Este resultado era, no entanto, 

expectável uma vez que o filme se encontra reticulado. Para ultrapassar o pior desempenho 

das rolhas tratadas com QHG neste teste, a solução passa por topejar o topo da rolha retirando 

o tratamento e garantindo assim que a rolha ficará colada na cápsula. Os resultados para rolhas 

neutrotop encontram-se representados na Figura 27. 

 

Figura 27 – Teste de colagem simples para rolhas neutrotop de QHG (a), QS (b) e TA1 (c). 

Uma das hipóteses para explicar a diferença de desempenho da cola entre rolhas naturais e 

neutrotop é a superfície mais porosa de uma rolha neutrotop, quanto mais poros, mais 

superfície disponível para a adesão e mais pontos de ancoragem para a colagem. 

Os resultados para o ensaio de resistência à temperatura e humidade encontram-se na Figura 

28. 
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Figura 28 – Teste de resistência térmica e à humidade para 20 rolhas naturais e 20 rolhas 

neutrotop tratadas com QHG (a) e QS (b). 

Os resultados deste teste não são concordantes com os da colagem simples nem com o tipo de 

resultados esperado. Não foi possível em tempo útil realizar outros testes que ajudem a 

justificar os resultados obtidos.  

4.2.7 Testes de capilaridade  

Os resultados para os ensaios de capilaridade de rolhas tratadas com quitosano reticulado estão 

representados na Figura 29. 

 

Figura 29 – Ensaios de capilaridade para rolhas tratadas com QHG 

De acordo com o gráfico, é visível que as rolhas não-tratadas, não tendo qualquer tratamento, 

permitem que a solução etanólica corada migre pela superficie da rolha. As rolhas naturais 

tratadas com QHG (1 camada) têm um pior desempenho. A quantidade de tratamento que se 

encontra à superfície das rolhas poderá ainda não ser suficiente ou estar não uniformemente 

aplicado devido à presença de poros. Por outro lado, as rolhas tratadas com QHG (2 camadas) 

possuem o melhor desempenho. O tratamento permite uma migração pouco significativa 

quando comparada com os outros tratamentos, inclusive o TA1. Nas rolhas neutrotop não há 

qualquer migração da solução. Estudos anteriores revelaram que rolhas tratadas com QH têm 

um desempenho semelhante ao TA1 para rolhas naturais e ao QHG para rolhas neutrotop. 

a) b) 
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Por fim, conclui-se que o QHG confere uma boa proteção à rolha e garante a sua 

impermeabilidade. 

4.2.8 Testes de absorção em estufa 

Os resultados dos testes de absorção em estufa para rolhas tratadas com quitosano estão 

representados na Figura 30 e os valores calculados encontram-se no Anexo 3. 

 

Figura 30 – Gráficos da percentagem de absorção em rolhas tratadas com QHG (a) e QHa (b). 

Estudos internos determinaram que os valores máximos de absorção em estufa para o 

tratamento mais utilizado, TA1, em rolhas naturais, são 70% para água e 90% para a solução de 

50 % de etanol. Para rolhas neutrotop os valores máximos são 40% para água e 70% para a 

solução de 50% de etanol.  

A cortiça, sendo hidrofóbica, apresenta baixa afinidade com a água. Assim, é expectável, e 

visível após análise dos gráficos que as rolhas, em geral, absorvam menos água do que solução 

etanólica. Não existem diferenças significativas entre as rolhas tratadas com o quitosano H 

reticulado e o quitosano H dissolvido em ácido propanóico, ainda assim, têm um melhor 

desempenho do que as rolhas tratadas com o TA1. 

4.2.9 Testes de compressão e relaxação 

As rolhas foram comprimidas 30% do seu diâmetro inicial, de acordo com a norma aplicada a 

este teste. Foi tida em conta a orientação dos poros nas rolhas de cortiça natural, uma vez que 

é um fator determinante na força de compressão. Os resultados dos ensaios de compressão 

encontram-se representados na Figura 31 (a), para rolhas naturais nas suas duas orientações, e 

na Figura 31 (b), comparando rolhas naturais (valor médio das diferentes orientações) com 

neutrotop. Os valores calculados encontram-se compilados no Anexo 3. 

b) a) 
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Figura 31 – Gráfico das forças de compressão em rolhas naturais segundo a orientação dos 

poros (a) e segundo o tipo de rolha (b) tratadas com quitosano. 

Analisando a Figura 31 (a) é possível concluir a relevância da orientação dos poros aquando da 

aplicação da força de compressão. No caso de a força de compressão ser aplicada 

perpendicularmente à direção do poro, esta tem um valor mais elevado do que quando aplicada 

paralelamente ao poro. Este resultado é justificado pela estrutura da cortiça (Anjos et al, 

2014). A cortiça quando comprimida paralelamente à direção do poro, cede pela estrutura 

paralelepipédica das suas células, que são mais suscetíveis de sofrer deformação. Quando é 

aplicada força perpendicularmente ao poro, esta é aplicada sob a forma hexagonal das células 

que, devido à sua compactação sofre menor deformação celular. De um modo geral, não existe 

diferença significativa entre rolhas tratadas com quitosano H e com quitosano H reticulado com 

glioxal. Comparando os dois tipos de rolhas, na Figura 31 (b), verifica-se, como espetável que 

é necessária maior força para comprimir a rolha neutrotop. De igual forma, não existe diferença 

significativa entre as forças de compressão aplicadas a rolhas tratadas com quitosano H e com 

quitosano H reticulado com glioxal. Este teste contou também como uma análise à percentagem 

de recuperação da rolha após 3 minutos. Os resultados estão representados na Figura 32, 

segundo a orientação dos poros (a) e segundo o tipo de rolha (b). Os valores calculados 

encontram-se compilados no Anexo 3. 

 

Figura 32 – Gráfico da recuperação de rolhas naturais segundo a orientação dos poros (a) e 

segundo o tipo de rolha (b) tratadas com quitosano. 

b) a) 

a) b) 
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Após análise das figuras é possível concluir que a percentagem de recuperação não possui uma 

relação direta com o tipo de rolha ou com o tratamento aplicado, indicando que a cortiça tem 

o papel fundamental na recuperação da forma, sendo que os restantes materiais acompanham 

a recuperação. A percentagem de recuperação em todos os ensaios realizados situa-se no 

intervalo de 96% a 98%. As propriedades mecânicas da rolha são determinadas pela cortiça e 

não pelo tratamento sendo isto comprovado pelos testes realizados exceto pelo de 

Determinação de forças de inserção e de extração. 

4.2.10 Avaliação de hidrofobicidade 

Na Figura 33 encontram-se os resultados após 24 horas do teste de hidrofobicidade. No Anexo 

3 encontram-se os resultados iniciais e após 3h. 

 

Figura 33 – Avaliação de hidrofobicidade para rolhas sem tratamento e rolhas tratadas com QH, 

QHG e QS, respetivamente, após 24 h. 

Após o final do ensaio, é possível verificar que as rolhas sem tratamento absorvem a gota de 

água corada rapidamente, sendo que o espalhamento da gota pela superfície da rolha o maior 

observado, como esperado. Conclui-se, por outro lado que as rolhas tratadas com QH e QHG 

possuem comportamento semelhante, confirmando o bom desempenho do quitosano H como 

barreira protetora da rolha. Contudo o QS apresenta um espalhamento da gota superior ao QH 

e QHG, atribuindo-se a causa à solubilidade do QS em água. 

4.2.11 Análise Sensorial 

Para combater o desvio sensorial provocado pelo ácido acético, o quitosano foi dissolvido em 

ácido propanóico. Foi feita uma análise sensorial comparativa cujos resultados se encontram 

representados na tabela 1. 

Tabela 1 – Resultados Análise Sensorial 

Tratamento Aroma / DRY SOAK Nr Rolhas Aroma / MACERAÇÃO Nr Rolhas 

QH (1% de Ácido Acético) Nada 5/5 Nada 5/5 

QHG (1% de Ácido Acético) 
Químico (azedo, 
vinagre) pouco 

2/5 
Químico (azedo, vinagre) 

pouco 
2/5 

QHa (40 °C) 
Químico (ácido) 
moderado alto 

5/5 Nada 5/5 
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QHa (60 °C) 
Decomposição (queijo 

podre) 
3/5 Nada 5/5 

Os tratamentos QH e QHG foram aplicados às rolhas cerca de 6 meses antes da realização do 

teste sensorial, enquanto que, o tratamento QHa foi aplicado cerca de 2 semanas antes do 

teste.  

De acordo com o método Dry Soak, as rolhas QH não possuem nenhum tipo de aroma 

característico, por outro lado as rolhas QHG possuem um aroma avinagrado, pouco intenso, 

característico do ácido acético. No caso das rolhas QHa, após aplicação do tratamento a 40 °C, 

foi possível notar um aroma químico intenso, devido ao ácido propanóico. Foi retirada uma 

amostra do tratamento a essa temperatura e as rolhas foram colocadas no tambor a 60 °C 

durante 30 minutos de modo a reduzir o aroma. Após a estabilização, as rolhas tratadas a 40 °C 

continuaram com um aroma químico moderado enquanto que as rolhas tratadas a 60 °C 

desenvolveram um aroma de decomposição. 

Por outro lado, a análise sensorial após maceração determinou que apenas as rolhas tratadas 

com QHG ainda possuíam um aroma característico a ácido acético. É importante referir que a 

solução etanólica de 12% é responsável por mascarar o aroma das rolhas com o aroma a álcool, 

ainda assim, este é o método que mais se aproxima da realidade. Ainda assim não parece haver 

qualquer indicação de melhoria sensorial com a alteração do ácido, no entanto este teste só 

seria conclusivo se as condições de estabilização dos tratamentos fossem as mesmas. 

4.2.12 Ensaios de Envelhecimento Acelerado 

Para avaliar o comportamento das rolhas tratadas com quitosano em garrafa foi realizado o 

ensaio de envelhecimento acelerado. Em seguida, apresenta-se, na Figura 34, os valores das 

forças de inserção e extração. Foram também avaliados o diâmetro e o exposto (altura da rolha 

que fica exposta, após colagem na cápsula). 

 

Figura 34 – Gráfico das forças de inserção e extração das rolhas do ensaio de envelhecimento 

acelerado. 

Analisando a Figura 34, verifica-se que as forças de inserção e extração são baixas quando 

comparadas com os limites recomendados. As garrafas utilizadas de diâmetro 18.6 mm não 
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ofereceram compressão suficiente às rolhas de diâmetro 19.5 mm para que as forças de inserção 

e, principalmente, de extração estivessem dentro dos limites. Assim determinou-se que o passo 

seguinte seria avaliar a diferença de compressão das rolhas com os diferentes tratamentos, 

como descrito anteriormente. A avaliação ao diâmetro e ao exposto revelaram que não houve 

diferenças significativas entre o início e o término do ensaio. As rolhas utilizadas no ensaio de 

envelhecimento acelerado apresentam-se na Figura 35. 

 

Figura 35 – Aspecto das rolhas após o ensaio de envelhecimento acelerado: naturais TA1 

(primeira fila), QH (segunda fila) e QHG (terceira fila) (a) e neutrotop TA1 (primeira fila), 

QH (segunda fila) e QHG (terceira fila) (b). 

Observando as rolhas da Figura 35 é possível verificar um tom cinzento nas 3 rolhas tratadas 

com TA1. Uma das hipóteses para este fenómeno é a reduzida estabilidade do tratamento 

(Sacramento, 2017). Por outro lado, as restantes rolhas tratadas com QH e QHG visualmente, 

após o ensaio, tendem a ficar com um tom mais escuro.  

O estudo realizado às rolhas tratadas com quitosano revelou que estas apresentam um melhor 

desempenho que os tratamentos à base de parafina e óleo de silicone. Por outro lado, não 

existem resultados que indiquem a necessidade da reticulação com glioxal. Em geral, o 

quitosano não-reticulado e reticulado apresenta resultados semelhantes.  

4.2.13 Análise FTIR 

Uma das formas de constatar o melhor desempenho dos tratamentos à base de quitosano 

comparativamente com os à base de parafina e óleo de silicone, em termos de afinidade à 

superfície da cortiça, é analisar o resíduo resultante de uma maceração. As rolhas foram 

maceradas durante 10 dias mergulhadas em solução de 50% de etanol em estufa ventilada a 40 

°C. No fim do ensaio as rolhas foram retiradas da solução, foram secas e guardadas em frascos 

devidamente identificados. A solução resultante foi colocada de novo na estufa de modo a 

evaporar a solução para permitir a caracterização do resíduo. Foram também analisados os 

filmes de quitosano preparados, cujo resultado está representado na Figura 36. 
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Figura 36 – Resultados da análise FTIR aos filmes de QHG a azul, QH preparado a 40 °C a 

vermelho e QH preparado a 60 °C a roxo e a amarelo (em duplicado). 

Na Figura 36 estão representados 4 espetros representativos. Nestes espectros não é possível 

verificar diferenças significativas uma vez que as bandas ligeiramente diferentes ocorrem de 

forma aleatória em diversos pontos do filme. Os dois espectros da mesma amostra evidenciam 

este fenómeno. No entanto, há diferenças nas intensidades dos picos a 1550 e 1400 cm-1 se 

normalizar os espetros pelo pico mais intenso (1000 cm-1). Estas diferenças não se conseguem 

correlacionar com um tipo de tratamento uma vez que para o tratamento a 60 °C acontecem 

os dois casos distintos. Conclui-se que estas diferenças se devem a diferentes pontos de leitura 

no filme, e ao contacto com o cristal de ATR. Os resultados para os resíduos da maceração 

estão representados na Figura 37. 

 

Figura 37 – Espectros da análise do resíduo de maceração de rolhas sem tratamento (verde), 

com QH (vermelho), com QHG (azul), com QS (roxo) e com TA1 (amarelo). 

A análise do resíduo de maceração de rolhas sem tratamento (a verde) mostra o tipo de espectro 

espectável para os compostos que são extraídos da cortiça durante o processo de maceração. 

Não se observa o aparecimento de novas bandas que indiquem a presença de quitosano ou TA1. 
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No caso do TA1 deveriam ser visíveis novas bandas, de grande intensidade, na zona dos 1000 e 

dos 800 cm-1, correspondentes às bandas características dos siloxanos (vibração dos grupos 

funcionais Si-O-Si e Si-CH3, respetivamente). Na figura 38 apresenta-se a comparação entre o 

espectro do resíduo da maceração e do filme de quitosano preparado a 40 °C de modo a observar 

a distinção. 

 

Figura 38 – Espetros da análise do resíduo de maceração de rolhas com o QH, a vermelho, e o 

espectro do filme de QH preparado a 40 °C, a preto. 

Confirma-se assim a ausência de tratamento de superfície no resíduo de maceração, sendo que, 

se este estiver presente será vestigial face ao restante resíduo impossibilitando a sua deteção 

por esta técnica. Os resultados para a análise da superfície de rolhas naturais maceradas estão 

representados na Figura 39 e 40 para tratamentos à base de quitosano e de parafina e silicone, 

respetivamente. 

 

Figura 39 – Espectros da análise da superfície de rolhas naturais maceradas: sem tratamento 

(cinzento), com QH (vermelho), com QHG (rosa) e de um filme de QH (azul). 

A análise da superfície das rolhas sem tratamento (a cinzento) mostra o tipo de espectro 

espectável para a cortiça. Devido à complexidade do espectro foi escolhido, para comparação, 

o pico a 1736 cm-1 como característico. Analisando as rolhas tratadas com quitosano verifica-se 
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que é detetado não só o tratamento como também o espectro base da cortiça, pela presença 

do pico escolhido. No entanto, observa-se a presença do tratamento pelo aparecimento dos 

picos presentes no quitosano. A título de exemplo a banda a 1065 cm-1 é bastante visível. No 

caso do tratamento TA1 a sua presença é evidente pelo aparecimento e intensificação dos picos 

a 1000 e a 800 cm-1, característicos dos componentes presentes nesse tratamento. 

 

Figura 40 – Espetros da análise da superfície de rolhas naturais maceradas: sem tratamento 

(cinzento) e tratadas com TA1 (rosa) e o espectro do óleo de silicone (azul claro) e da 

parafina (azul escuro). 

Devido à complexidade do espectro de análise à cortiça é difícil analisar com clareza as bandas 

características do quitosano. 

4.2.14 Análise SEM 

A análise SEM foi realizada à superfície de discos de cortiça tratados com QH e QHG de modo a 

analisar a zona de contacto entre a cortiça e o tratamento. Os discos foram fraturados com o 

auxílio de azoto líquido. Os resultados encontram-se nas Figura 41, numa vista de topo e na 

Figura 42, numa vista lateral. Os restantes resultados encontram-se no Anexo 4. 

 

Figura 41 – Resultados da análise SEM ao topo de discos de cortiça (1000x): sem tratamento 

(a), tratadas com QH (b) e tratadas com QHG (c). 

 

a) c) b) 
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Figura 42 – Resultados da análise SEM à fratura em azoto de discos de cortiça (600x): QH (a) e 

QHG (b).  

Na Figura 41 é possível conferir a presença de tratamento nas superfícies analisadas. A 

espessura da camada não corresponde àquela que é geralmente aplicada em situação real. O 

tratamento encontra-se bem distribuído colmatando a superfície tratada não sendo observados 

os alvéolos característicos da cortiça visíveis na Figura 42 (a). De outra perspetiva, na Figura 

42, é possível concluir que o tratamento à base de quitosano adere à cortiça. A análise 

complementar por EDS permite concluir que na superfície da amostra de cortiça natural estão 

presentes carbono (70%) e oxigénio (27%), estando presentes em quantidade vestigiais sódio, 

cloro e potássio, possivelmente impurezas ou, no caso do sódio, um composto que está presente 

no processo de lavação das rolhas. No caso das superfícies das amostras de QH e QHG estão 

presentes carbono (cerca de 48%), oxigénio (cerca de 42%) e azoto (cerca de 9%). Estão 

presentes também vestígios de sódio e cloro. No Anexo 4, encontram-se para consulta, os 

gráficos complementares da análise EDS. 

4.3 Caracterização de rolhas tratadas com parafina e silicone 

4.3.1 Determinação das forças de inserção e de extração  

Os resultados das forças médias de inserção e extração para rolhas naturais e neutrotop 

encontram-se representados na Figura 43. As rolhas tratadas com P1 e P2 foram comparadas 

com rolhas sem tratamento. 

a) b) 
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Figura 43 – Forças de inserção para rolhas com P1 e P2 naturais (a) e neutrotop (b). 

Com a análise dos gráficos das forças de inserção conclui-se que ambos os tratamentos, após o 

ensaio tem valores próximos dos limites recomendados para este teste. Em seguida, na Figura 

44 apresentam-se os valores de forças de extração.  

 

Figura 44 – Forças de extração para rolhas com P1 e P2 naturais (a) e neutrotop (b). 

Após a análise dos resultados obtidos na Figura 44, é possível concluir que a nova formulação 

destes tratamentos à base de parafina e óleo de silicone garantem que no caso de rolhas 

naturais os limites recomendados são cumpridos e no caso de rolhas neutrotop, as forças de 

extração situam-se próximas dos limites recomendados. Por conseguinte, o problema 

relacionado com as forças de extração foi resolvido.  

b) 

a) 

b) 

a) 
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4.3.2 Determinação da migração de cor da rolha para a bebida 

Os resultados da migração de cor apresentam-se nas Figuras 45 e 46 para rolhas naturais e 

neutrotop, respetivamente. A tabela com os valores obtidos e calculados encontra-se no Anexo 

5.  

O ensaio de migração de cor teve a duração de cerca de 11 dias. Os frascos contendo a solução 

alcoólica e as rolhas, foram colocados na horizontal numa sala com temperatura controlada. 

 

Figura 45 – Gráfico da migração de cor em rolhas naturais tratadas com P1 e P2 

comparativamente a tratamentos já existentes. 

 

Figura 46 – Gráfico de migração de cor em rolhas neutrotop tratadas com P1 e P2 

comparativamente a tratamentos já existentes. 

A Figura 45 mostra que o tratamento P1 e P2 aplicado a rolhas naturais obtém melhores 

resultados que o tratamento mais utilizado, TA1. No caso das rolhas neutrotop, os valores 

situam-se na mesma gama que os dos tratamentos utilizados. 

Comparando as duas figuras é possível concluir que migram menos compostos fenólicos, 

responsáveis pela cor da cortiça, das rolhas neutrotop para a bebida, independentemente do 

tratamento aplicado. 
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4.3.3 Quantificação do teor de pó libertado pela rolha 

Os resultados para a quantificação das partículas libertadas pela rolha para a bebida 

encontram-se na Figura 47. 

 

Figura 47 – Gráfico do teor de pó para rolhas tratadas com P1 (a) e tratadas com P2 (b). 

De acordo com estudos internos da ATS, o limite aceitável de teor de pó para o tratamento 

mais utilizado, TA1, é de 1,5 mg por rolha para rolhas naturais e de 1 mg por rolha para rolhas 

neutrotop. Analisando o gráfico é possível concluir que tanto o P1 como o P2 estão dentro dos 

limites do tratamento já existente. No entanto o desempenho do tratamento P1 é melhor 

quando comparado com o P2 uma vez que, estando reticulado, só é extraído por ação mecânica. 

4.3.4 Quantificação do teor de tratamento da rolha 

Os resultados obtidos na quantificação do teor de tratamento nas rolhas tratadas com P1 e P2, 

encontram-se na Figura 48. 

 

Figura 48 – Gráfico do teor de tratamento em rolhas tratadas com P1 (a) e P2 (b). 

Os valores típicos de tratamento para rolhas tratadas com TA1 são de 9 ± 2 mg por rolha. Por 

análise dos gráficos do teor de tratamento das rolhas verifica-se que os valores médios, para 

ambos os tratamentos, após conclusão da aplicação estão abaixo do valor médio do tratamento 

já existente, com a exceção do tratamento P1 aplicado a rolhas neutrotop que está na mesma 

gama de valores do tratamento TA1. 

b) a) 

b) a) 
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4.3.5 Testes de colagem 

Os resultados dos testes de colagem simples para os tratamentos P1 e P2 encontram-se 

representados na Figura 49. 

 

 

Figura 49 – Testes de colagem simples para rolhas tratadas com P1 (a) e P2 (b). 

O elastómero presente no tratamento P1 faz com que o bom desempenho da cola em rolhas 

naturais seja comprometido como ilustrado pela Figura 49 (a), por outro lado nas rolhas 

neutrotop o comportamento melhora um pouco mas continua a apresentar falhas. No caso do 

tratamento P2 a cola tem o desempenho esperado sendo a indicada para este tipo de 

tratamento. 

Os resultados para o ensaio de resistência à temperatura e à humidade encontram-se na Figura 

50. 

 

Figura 50 – Testes de resistência à temperatura e à humidade para rolhas tratadas com P1 (a) 

e P2 (b).  

No caso dos testes de resistência à temperatura e à humidade é possível verificar que ambos 

os tratamentos têm um desempenho semelhante. No caso do tratamento P1 o resultado não é 

concordante com o resultado do teste de colagem simples. Os resultados deste teste não são 

concordantes com os da colagem simples nem com o tipo de resultados esperado. Não foi 

possível em tempo útil realizar outros testes que ajudem a justificar os resultados obtidos. No 

caso do tratamento P2, a cola mantém o seu bom desempenho. 

b) 

a) 

b) 

a) 
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4.3.6 Testes de capilaridade  

Os resultados para o ensaio de capilaridade encontram-se na Figura 51. As fotografias das rolhas 

ensaiadas encontram-se no Anexo 5. 

 

Figura 51 – Capilaridade para rolhas tratadas com P1 e P2. 

De acordo com os resultados obtidos, ambos os tratamentos têm distancias de migração 

mínimas quando comparadas com as rolhas sem tratamento. Contudo o tratamento P2 tem um 

melhor desempenho que o tratamento P1. 

4.3.7 Testes de absorção em estufa 

Os resultados dos testes de absorção em estufa para rolhas tratadas com P1 e P2 estão 

representados na Figura 52 e os valores calculados encontram-se no Anexo 5. 

 

Figura 52 – Gráficos de absorção em estufa para rolhas tratadas com P1 (a) e P2 (b). 

O ensaio de absorção em estufa das rolhas tratadas com P1 e P2 permitiu constatar que ambos 

têm um desempenho semelhante. Ambos se situam abaixo do valor máximo de absorção em 

estufa para o TA1. 

Analisando todos os resultados obtidos para a caracterização das rolhas tratadas com P1 e P2 

confirma-se o melhoramento do desempenho com a afinação da proporção de parafina e óleo 

de silicone e conclui-se que ambos possuem um desempenho melhor que o tratamento mais 

b) a) 
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utilizado. É ainda possível verificar que o tratamento P1 tem um melhor desempenho, 

particularmente nos ensaios de teor de pó, forças de inserção e extração e migração de cor, 

nos restantes testes ambos os tratamentos apresentam desempenho semelhante, contudo, do 

ponto de vista processual o tratamento P1 implica que a rolha seja topejada.
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5 Conclusões 

O estudo realizado às rolhas tratadas com quitosano revelou que estas apresentam um melhor 

desempenho que os tratamentos à base de parafina e óleo de silicone utilizados atualmente. 

Por outro lado, não existem resultados que indiquem a necessidade da reticulação com glioxal. 

Em geral, o quitosano H não-reticulado e reticulado apresentam resultados semelhantes.  

Analisando os filmes obtidos conclui-se que os filmes que foram preparados a 60 °C possuem 

uma cor amarelada ligeira em relação aos filmes preparados a 40 °C. Assim determinou-se que 

a temperatura ótima para a aplicação da solução de quitosano nas rolhas, sem que ocorra o 

amarelecimento das mesmas, seria de 40 °C. Foi preparado um filme de quitosano dissolvido 

em ácido propanóico a 40 °C, tendo este, o melhor desempenho a nível de cor e serviu de ponto 

de partida para o ensaio semi-industrial realizado. 

Estudos anteriores determinaram a necessidade da alteração do ácido utilizado para solubilizar 

o quitosano devido ao cheiro intenso deste ácido. Os estudos de análise sensorial às rolhas não 

comprovaram que a alteração do meio ácido tenha levado a alterações no odor final da rolha 

após o período de estabilização, no entanto, este estudo para ser conclusivo deveria ser 

repetido contando com períodos de estabilização semelhantes e, por ventura, outros ácidos. 

A análise FTIR às rolhas maceradas que foram tratadas com quitosano comprovou a presença 

de tratamento após o processo de maceração. Foi possível determinar a ausência de tratamento 

no resíduo de maceração o que indica que o tratamento protege a rolha e não é retirado, em 

quantidade significativa de modo a que seja detetado pelo cristal de ATR.  

A análise SEM complementada por uma análise por EDS permitiu observar a superfície da rolha 

em contacto com o tratamento, e determinar os compostos presentes na superfície da rolha 

comprovando a presença de tratamento. 

Analisando todos os resultados obtidos para a caracterização das rolhas tratadas com P1 

(aplicação de emulsão de parafinas seguida de silicone (PDMS de alto peso molecular que 

reticula com a humidade) e P2 (aplicação de mistura de parafinas e silicone (PDMS de baixo 

peso molecular) preparada em solvente alifático (hidrocarbonetos com átomos de carbono 

estruturais em cadeias abertas e fechadas, não aromáticas). confirma-se o melhoramento do 

desempenho com a otimização da quantidade adicionada e conclui-se que ambos possuem um 

desempenho melhor que o tratamento mais utilizado. É ainda possível verificar que o 

tratamento P1 teve o melhor desempenho, particularmente nos ensaios de teor de pó, forças 

de inserção e extração e migração de cor, nos restantes testes ambos os tratamentos 

apresentam desempenho semelhante. Contudo, do ponto de vista processual o tratamento P1 

implica que a rolha seja topejada para se garantir que possa ser colada às cápsulas.
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

Foi cumprida toda a caracterização das rolhas tratadas com quitosano H reticulado e 

comparada, sempre que possível com os resultados obtidos para rolhas com quitosano H, S e os 

tratamentos já existentes. De igual modo foi cumprida na totalidade a caracterização a rolhas 

tratadas com novas formulações de parafina e óleo de silicone. Foi feito um estudo do impacto 

sensorial na rolha da utilização de outro ácido como solvente do quitosano. Foi estudado o 

fenómeno de amarelecimento do quitosano em filme. Ficou apenas por avaliar o efeito de 

agentes plastificantes e, por fim, realizar um ensaio industrial com a solução mais promissora. 

6.2 Outros Trabalhos Realizados 

Foi-me permitida a execução de alguns ensaios realizados pelo departamento de qualidade e a 

execução de ensaios de controlo de qualidade para outros projetos desenvolvidos pelo 

departamento de desenvolvimento de produto da ATS. 

6.3 Limitações e Trabalho Futuro 

Infelizmente, o ensaio semi-industrial de aplicação de ácido propanóico a rolhas neutrotop não 

pôde ser realizado. Deste modo, na minha opinião, este deveria ser o próximo passo. O ensaio 

de análise sensorial deverá ser novamente realizado a rolhas com o mesmo tempo de 

estabilização após aplicação do tratamento de modo a poder comparar, os desvios sensoriais 

induzidos pela utilização de ácido acético e propanóico como solventes. De qualquer forma será 

necessário encontrar soluções alternativas sem impacto a nível sensorial 

No caso das novas formulações de tratamentos à base de parafina e óleo de silicone, o ensaio 

de forças de inserção e extração deverá se repetido com rolhas de calibre superior, 

nomeadamente 27 × 19.7. 

6.4 Apreciação Final 

Esta dissertação continua o trabalho inerente à validação de um novo tratamento de superfície 

à base de quitosano. Foi feita a apreciação da utilização do reticulante, determinando-se que 

este não era necessário. O ambiente empresarial onde esta dissertação foi elaborada permitiu-

me aplicar de uma forma direta os conhecimentos adquiridos na faculdade. Permitiu contactar 

em primeira mão com uma empresa de referência, desenvolvendo as minhas capacidades de 

trabalho e espirito critico.
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Anexo 1 Tipos de rolhas 

Tabela A 1.1 – Exemplos dos tipos de rolhas (Copyright APCOR, 2015). 

  

Tipos de Rolhas Exemplo 

Natural 

 

Natural Multipeça 

 

Natural Colmatada 

 

Aglomerada 

 

Técnica 

 

Champanhe 

 

Capsulada 
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Anexo 2 Filmes de Quitosano 
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Anexo 3 Caracterização de rolhas tratadas com 

quitosano 

• Determinação da migração de cor 

Tabela A 3.1 – Valores obtidos (VO) e Valores Calculados (VC) no teste de migração de cor 

t (dias) 0.000 0.646 1.006 1.708 1.979 4.652 5.699 6.648 7.688 8.708 11.646 12.646 13.688 14.653 15.678 

Branco (40% EtOH) 0.037 0.033 0.042 0.034 0.032 0.039 0.041 0.040 0.043 0.041 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 

QHG Natural (1 
camada) 

VO 0.067 0.077 0.093 0.103 0.101 0.127 0.136 0.141 0.146 0.155 0.157 0.160 0.165 0.169 0.174 

VC 0.029 0.044 0.051 0.070 0.069 0.089 0.095 0.101 0.102 0.114 0.119 0.122 0.127 0.131 0.136 

QHG Neutrotop 
(1 camada) 

VO 0.044 0.037 0.051 0.042 0.043 0.054 0.055 0.061 0.060 0.060 0.060 0.066 0.062 0.064 0.065 

VC 0.007 0.004 0.009 0.008 0.011 0.016 0.014 0.021 0.017 0.019 0.023 0.028 0.024 0.026 0.027 

QHG Natural (2 
camadas) 

VO 0.060 0.065 0.083 0.095 0.086 0.120 0.121 0.133 0.134 0.141 0.146 0.153 0.157 0.161 0.168 

VC 0.023 0.032 0.041 0.061 0.054 0.081 0.080 0.092 0.091 0.100 0.109 0.115 0.119 0.123 0.130 

QHG Neutrotop 
(2 camadas) 

VO 0.043 0.036 0.046 0.052 0.041 0.049 0.050 0.053 0.053 0.054 0.052 0.055 0.054 0.055 0.056 

VC 0.006 0.002 0.004 0.018 0.009 0.010 0.009 0.013 0.010 0.013 0.014 0.016 0.016 0.017 0.018 

QH Natural (2 
camadas) 

VO 0.086 0.107 0.126 0.142 0.143 0.170 0.180 0.188 0.194 0.202 0.207 0.213 0.215 0.218 0.218 

VC 0.049 0.073 0.085 0.109 0.111 0.131 0.139 0.147 0.151 0.161 0.170 0.175 0.177 0.180 0.180 

QH Neutrotop 
(2 camadas) 

VO 0.044 0.037 0.047 0.052 0.053 0.052 0.054 0.062 0.058 0.058 0.055 0.059 0.060 0.063 0.062 

VC 0.006 0.003 0.006 0.018 0.021 0.013 0.013 0.022 0.015 0.017 0.018 0.021 0.023 0.024 0.025 

QHa Natural (1 
camada) 

 

VO 0.073 0.084 0.089 0.096 0.098 0.112 0.117 0.122 0.123 0.130 0.140 0.145 0.150 0.153 0.154 

VC 0.030 0.041 0.042 0.051 0.056 0.071 0.076 0.080 0.081 0.090 0.101 0.105 0.110 0.108 0.113 

S/ Tratamento 
Natural 

VO 0.110 0.131 0.151 0.174 0.167 0.199 0.211 0.217 0.229 0.233 0.242 0.245 0.252 0.258 0.260 

VC 0.073 0.098 0.109 0.140 0.135 0.160 0.170 0.177 0.186 0.192 0.204 0.207 0.215 0.220 0.222 

S/ Tratamento 
Neutrotop 

VO 0.059 0.054 0.068 0.077 0.065 0.081 0.086 0.087 0.092 0.096 0.093 0.097 0.101 0.102 0.103 

VC 0.021 0.021 0.027 0.044 0.033 0.042 0.044 0.047 0.049 0.055 0.056 0.059 0.064 0.063 0.065 

QS Natural 
VO 0.076 0.097 0.114 0.131 0.124 0.157 0.166 0.170 0.184 0.190 0.190 0.195 0.198 0.198 0.206 

VC 0.039 0.064 0.072 0.097 0.092 0.118 0.125 0.130 0.140 0.149 0.152 0.157 0.160 0.160 0.168 

QS Neutrotop 
VO 0.046 0.039 0.055 0.052 0.045 0.051 0.055 0.055 0.059 0.057 0.053 0.057 0.058 0.058 0.057 

VC 0.008 0.005 0.014 0.018 0.013 0.012 0.014 0.015 0.016 0.016 0.016 0.019 0.020 0.020 0.020 

TA1 Natural 
VO 0.102 0.112 0.132 0.155 0.148 0.181 0.191 0.201 0.211 0.218 0.223 0.227 0.235 0.231 0.244 

VC 0.065 0.079 0.091 0.121 0.115 0.142 0.150 0.161 0.168 0.177 0.185 0.189 0.197 0.193 0.206 

TA1 Neutrotop 
VO 0.060 0.055 0.076 0.075 0.066 0.083 0.089 0.089 0.092 0.097 0.095 0.099 0.100 0.103 0.105 

VC 0.023 0.022 0.034 0.042 0.034 0.045 0.048 0.049 0.049 0.056 0.058 0.061 0.062 0.065 0.067 
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• Determinação do teor de pó 

Tabela A 3.2 – Valores Calculados para o Teor de Pó em Água 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Natural (1 
Camada) 

1 48.0413 48.0428 0.19 

0.35 
 

0.12 
 

2 46.7951 46.7987 0.45 

3 45.4176 45.421 0.42 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Natural (2 
camadas) 

1 26.5602 26.5608 0.08 

0.13 
0.05 

 
2 26.3571 26.3581 0.13 

3 46.9452 46.9468 0.20 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Neutrotop (1 
camada) 

1 81.3332 81.3334 0.02 

0.02 0.00 2 81.5624 81.5626 0.03 

3 25.8029 25.8031 0.02 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Neutrotop (2 
camadas) 

1 26.5544 26.5548 0.05 

0.04 0.01 2 46.4486 46.4489 0.04 

3 26.3188 26.3191 0.04 

Tabela A 2.3 - – Valores Calculados para o Teor de Pó em 40 % Etanol 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Natural (1 
Camada) 

1 46.0057 46.0118 0.76 

0.80 0.11 2 47.0211 47.0265 0.68 

3 47.748 47.7556 0.95 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Natural (2 
camadas) 

1 46.3072 46.3094 0.27 

0.16 0.08 2 46.3124 46.313 0.08 

3 46.954 46.9551 0.14 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Neutrotop (1 
camada) 

1 81.1702 81.1724 0.28 

0.30 0.03 2 79.5701 79.5723 0.28 

3 80.0465 80.0492 0.34 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Neutrotop (2 
camadas) 

1 26.5502 26.5507 0.06 

0.06 0.04 2 26.3211 26.3212 0.01 

3 46.5943 46.5952 0.11 
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Tabela A 3.4 - – Valores Calculados para o Teor de Pó em 40 % Etanol e 3% de Ácido Acético 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Natural (1 
Camada) 

1 46.6762 46.6799 0.46 

0.46 0.03 2 46.8715 46.8749 0.42 

3 47.9684 47.9724 0.50 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Natural (2 
camadas) 

1 83.3608 83.363 0.28 

0.19 0.07 2 81.4628 81.4642 0.18 

3 79.603 79.6039 0.11 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Neutrotop (1 
camada) 

1 46.1767 46.1767 0.00 

0.02 0.02 2 47.0381 47.0385 0.05 

3 46.5944 46.5945 0.01 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Neutrotop (2 
camadas) 

1 80.8346 80.8357 0.14 

0.08 0.06 2 80.0857 80.0857 0.00 

3 81.6742 81.6749 0.09 

 

Tabela A 3.5 - – Valores Calculados para o Teor de Pó em Água a 40 °C com agitação 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Natural (1 
Camada) 

1 27.4586 27.4589 0.04 

0.04 0.00 2 
Falta de rolhas 

3 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Natural (2 
camadas) 

1 46.9420 46.9422 0.02 

0.03 0.00 2 46.3139 46.3141 0.03 

3 48.0382 48.0384 0.02 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Neutrotop (1 
camada) 

1 45.551 45.5519 0.11 

0.09 0.04 2 46.2915 46.2924 0.11 

3 47.7546 47.7549 0.04 

Ensaio  minicial mfinal Teor de Pó (mg/rolha) 
Teor de Pó 

médio 
(mg/rolha) 

Desvio 

QHG Neutrotop (2 
camadas) 

1 26.3298 26.3303 0.06 

0.05 0.02 2 26.5634 26.5638 0.05 

3 46.5932 46.5934 0.02 
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• Teste de Absorção em Estufa 

Tabela A 3.6 – Adsorção em estufa para rolhas tratadas com QHG. 
               

Ensaio minicial mfinal 
Absorção em 

estufa (%) 

Absorção em 
estufa média 

(%) 
Desvio 

Natural 

H2O 

AA 5.1993 7.8433 50.9 

50.3 6.0 

AB 4.9563 7.6278 53.9 

AC 5.9004 8.2657 40.1 

AD 5.4304 8.4393 55.4 

AE 5.358 8.0967 51.1 

EtOH 

EA 5.5264 10.4053 88.3 

71.6 12.3 

EB 6.0731 9.8418 62.1 

EC 5.3322 8.5111 59.6 

ED 5.6365 10.1596 80.2 

EE 4.9149 8.2524 67.9 

Neutrotop 

H2O 

AA 10.5547 12.8043 21.3 

20.5 0.7 

BB 10.538 12.7816 21.3 

CC 10.3666 12.4777 20.4 

DD 10.6943 12.8279 20.0 

EE 10.7689 12.8923 19.7 

EtOH 

EA 10.4856 14.1597 35.0 

36.5 2.8 

EB 11.0755 14.9317 34.8 

EC 10.5822 14.3436 35.5 

ED 10.3115 14.5981 41.6 

EE 10.4734 14.2096 35.7 

 

Tabela A 3.7 - Adsorção em estufa para rolhas tratadas com QHa. 

Ensaio minicial mfinal 
Absorção em 

estufa (%) 

Absorção em 
estufa média 

(%) 
Desvio 

Natural 

H2O 

1 5.1708 8.3341 61.2 

52.5 5.8 

2 5.3976 8.0478 49.1 

3 5.7423 8.4573 47.3 

4 5.2319 8.1375 55.5 

5 5.7643 8.6116 49.4 

EtOH 

1 5.4595 9.6434 76.6 

78.8 7.0 

2 5.8035 9.8334 69.4 

3 5.1193 9.6545 88.6 

4 5.7111 10.1364 77.5 

5 5.7823 10.5069 81.7 
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• Teste de forças de compressão 

Tabela A 3.8 – Valores calculados para rolhas naturais 
 

 Rolha 
Compressão Diâmetro 

Orientação daN média desvio inicial média desvio final média desvio %rec média desvio 

P
a
ra

le
la

 

S
e
m

 T
ra

ta
m

e
n
to

 

1 24.30 27.78 2.48 19.53 19.58 0.05 19.20 19.04 0.13 98.34 97.25 0.63 

2 28.40   19.58   19.25   98.34   

3 28.60   19.63   19.10   97.32   

4 29.46   19.58   19.00   97.06   

5 33.52   19.55   18.80   96.16   

6 27.22   19.53   19.00   97.31   

7 27.06   19.60   19.00   96.94   

8 24.78   19.55   18.90   96.68   

9 28.22   19.55   19.00   97.19   

10 26.24   19.70   19.15   97.21   

P
e
rp

e
n
d
ic

u
la

r 

11 38.42 34.11 6.77 19.55 19.58 0.09 18.80 18.87 0.11 96.16 96.40 0.62 

12 27.62   19.53   19.00   97.31   

13 29.70   19.43   18.75   96.53   

14 38.78   19.65   18.85   95.93   

15 31.78   19.60   18.70   95.41   

16 50.58   19.53   19.00   97.31   

17 28.12   19.70   18.85   95.69   

18 36.20   19.53   18.80   96.29   

19 28.48   19.53   18.95   97.06   

20 31.42   19.73   19.00   96.32   

P
a
ra

le
la

 

QH 

1 20.32 24.92 3.30 19.30 19.39 0.06 18.55 18.73 0.12 96.11 96.56 0.47 

2 23.90   19.38   18.70   96.52   

3 23.12   19.43   18.80   96.78   

4 27.08   19.43   18.70   96.27   

5 26.84   19.45   18.85   96.92   

6 23.10   19.45   18.80   96.66   

7 32.50   19.40   18.60   95.88   

8 21.92   19.33   18.55   95.99   

9 26.76   19.30   18.80   97.41   

10 23.62   19.48   18.90   97.05   

P
e
rp

e
n
d
ic

u
la

r 

11 31.40 34.78 5.65 19.40 19.37 0.05 18.80 18.73 0.13 96.91 96.68 0.61 

12 38.58   19.38   18.60   96.00   

13 39.60   19.30   18.65   96.63   

14 31.28   19.48   19.00   97.56   

15 30.24   19.30   18.85   97.67   

16 31.24   19.35   18.70   96.64   

17 42.30   19.40   18.70   96.39   

18 44.94   19.38   18.55   95.74   

19 28.48   19.40   18.85   97.16   

20 29.74   19.35   18.60   96.12   
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P
a
ra

le
la

 

QHG 

1 26.16 25.04 6.59 19.43 19.39 0.08 18.70 18.72 0.16 96.27 96.53 0.77 

2 28.34   19.38   18.65   96.26   

3 23.20   19.35   18.60   96.12   

4 22.84   19.43   18.80   96.78   

5 21.54   19.43   18.75   96.50   

6 31.30   19.45   18.65   95.89   

7 29.14   19.45   18.85   96.92   

8 18.44   19.15   18.65   97.39   

9 23.86   19.38   18.70   96.52   

10 25.58   19.50   18.85   96.67   

P
e
rp

e
n
d
ic

u
la

r 

11 28.98 30.56 7.63 19.50 19.39 0.07 18.90 18.78 0.21 96.92 96.84 0.98 

12 24.44   19.43   18.75   96.53   

13 23.02   19.35   18.95   97.93   

14 30.60   19.30   18.80   97.41   

15 18.22   19.33   18.85   97.54   

16 35.84   19.48   18.80   96.53   

17 32.56   19.43   19.00   97.79   

18 43.62   19.30   18.20   94.30   

19 26.96   19.45   18.85   96.92   

20 41.40   19.38   18.70   96.52   

Tabela A 3.9 - Valores calculados para rolhas neutrotop 

 Rolha 
Compressão Diâmetro 

daN média desvio inicial média desvio final média desvio %rec média desvio 

S
e
m

 T
ra

ta
m

e
n
to

 

1 40.98 40.91 1.60 19.50 19.36 0.05 18.80 18.74 0.10 96.41 96.80 0.47 

2 40.48     19.38     18.90     97.55     

3 39.64     19.38     18.70     96.52     

4 40.84     19.43     18.75     96.53     

5 40.16     19.43     18.90     97.30     

6 42.98     19.38     18.70     96.52     

7 40.60     19.40     18.70     96.39     

8 44.04     19.30     18.55     96.11     

9 40.62     19.38     18.70     96.52     

10 41.14     19.30     18.65     96.63     

11 41.36     19.33     18.90     97.80     

12 42.02     19.40     18.80     96.91     

13 39.98     19.33     18.75     97.02     

14 37.64     19.33     18.90     97.78     

15 42.96     19.30     18.70     96.89     

16 40.74     19.38     18.80     97.03     

17 43.58     19.33     18.65     96.48     

18 39.78     19.40     18.70     96.39     

19 40.82     19.27     18.60     96.52     

20 37.90     19.35     18.70     96.64     
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QH 

1 48.42 40.00 6.57 19.55 19.51 0.05 18.90 18.91 0.07 96.68 96.95 0.25 

2 46.06     19.45     18.85     96.92     

3 36.00     19.50     18.85     96.67     

4 33.38     19.48     18.90     97.02     

5 52.36     19.50     18.90     96.92     

6 30.18     19.50     18.90     96.92     

7 49.62     19.53     18.85     96.52     

8 35.38     19.53     19.00     97.29     

9 32.68     19.40     18.90     97.42     

10 36.08     19.50     18.95     97.18     

11 38.32     19.53     18.95     97.03     

12 36.08     19.55     19.00     97.19     

13 32.56     19.53     18.90     96.77     

14 35.44     19.53     18.95     97.03     

15 40.26     19.58     19.00     97.04     

16 46.60     19.40     18.70     96.39     

17 45.74     19.45     18.85     96.92     

18 37.58     19.50     18.95     97.18     

19 38.16     19.60     19.00     96.94     

20 49.08     19.50     18.90     96.92     

QHG 

1 42.88 45.85 2.42 19.40 19.43 0.06 18.80 18.81 0.08 96.91 96.81 0.39 

2 50.78     19.30     18.70     96.89     

3 42.42     19.35     18.70     96.64     

4 44.40     19.50     18.80     96.41     

5 45.74     19.40     18.95     97.68     

6 45.60     19.40     18.75     96.65     

7 43.54     19.40     18.80     96.91     

8 49.06     19.45     18.75     96.40     

9 45.04     19.48     18.75     96.25     

10 43.04     19.53     18.80     96.26     

11 48.48     19.43     18.90     97.27     

12 44.46     19.50     18.85     96.67     

13 44.86     19.45     18.85     96.92     

14 46.92     19.43     18.70     96.24     

15 45.82     19.40     18.90     97.42     

16 50.46     19.48     18.90     97.02     

17 46.60     19.45     18.85     96.92     

18 43.18     19.35     18.70     96.64     

19 45.60     19.38     18.80     97.01     

20 48.20     19.45     18.90     97.17     
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• Avaliação de hidrofobicidade 

 

Tabela A 3.10 – Avaliação da hidrofobicidade 

 0 h 3 h 
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Anexo 4 Análise SEM 

• Cortiça Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quitosano H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A 4.1 – Imagens de SEM de cortiça natural sem tratamento a (250X) e 

(2000X), respetivamente. 

Figura A 4.2 – Imagens de SEM de cortiça tratada com QH a (150X) e (2000X), 

respetivamente. 
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• Quitosano H + Glioxal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Análise EDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A 4.4 – Análise EDS para cortiça natural não tratada. 

 

 

 

 

 

  

Figura A 4.3 - Imagens de SEM de cortiça tratada com QHG a (150X) e (2000X), 

respetivamente. 
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Figura A 4.5 - Análise EDS para cortiça natural tratada com QH. 

 

 

Figura A 4.6 – Análise EDS para cortiça natural tratada com QHG. 
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Anexo 5 Caracterização de rolhas tratadas com 

parafina e silicone 

• Determinação da migração de cor 

Tabela A 5.1 – Valores obtidos (VO) e Valores Calculados (VC) no teste de migração de cor 

t (dias) 0.000 0.322 0.989 1.324 1.992 2.322 2.998 3.322 6.989 7.989 8.989 9.989 10.989 

Branco (40% EtOH) 0.039 0.039 0.042 0.039 0.042 0.040 0.037 0.037 0.043 0.042 0.042 0.039 0.040 

P1 (Natural) 
40 % EtOH 

VO 0.049 0.077 0.093 0.099 0.109 0.115 0.117 0.124 0.150 0.155 0.160 0.165 0.168 

VC 0.010 0.038 0.051 0.060 0.068 0.075 0.080 0.087 0.107 0.113 0.119 0.126 0.128 

P1 
(Neutrotop) 
40 % EtOH 

VO 0.045 0.049 0.051 0.054 0.062 0.057 0.061 0.060 0.069 0.067 0.070 0.071 0.079 

VC 0.006 0.010 0.008 0.015 0.020 0.017 0.024 0.023 0.026 0.025 0.029 0.032 0.039 

P2 (Natural) 
40 % EtOH 

VO 0.052 0.078 0.104 0.105 0.114 0.118 0.125 0.134 0.153 0.154 0.160 0.167 0.171 

VC 0.013 0.039 0.061 0.066 0.072 0.078 0.089 0.097 0.110 0.112 0.119 0.127 0.131 

P2 
(Neutrotop) 
40 % EtOH 

VO 0.047 0.053 0.056 0.062 0.063 0.063 0.064 0.070 0.075 0.073 0.076 0.077 0.081 

VC 0.008 0.014 0.014 0.023 0.021 0.023 0.027 0.033 0.032 0.031 0.034 0.038 0.041 

 

• Capilaridade 

Tabela A 5.2 – Valores calculados para o ensaio da Capilaridade 

Natural  Neutrotop 

Ensaio  mm média desvio  Ensaio  mm média desvio 

S/trat 1 16.15 11.89 2.09  S/trat 1 8.72 9.05 0.78 
 2 9.38     2 8.61   

 3 10.81     3 9.37   

 4 11.12     4 8.38   

 5 11.71     5 10.66   

 6 12.18     6 8.58   

P1 1 2.61 1.66 0.70  P1 1 1.47 0.43 0.61 
 2 2.09     2 1.08   

 3 1.54     3 0   

 4 2.07     4 0   

 5 0.45     5 0   

 6 1.17     6 0   

P2 1 1.23 0.47 0.67  P2 1 0 0.27 0.39 
 2 0     2 0.66   

 3 0     3 0.95   

 4 0     4 0   

 5 0     5 0   

 6 1.57     6 0   
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Figura A 5.1 – Rolhas sem tratamento naturais (à esquerda) e 

neutrotop (à direita). 

Figura A 5.2 – Rolhas tratadas com P1 naturais (à esquerda) e 

neutrotop (à direita). 

Figura A 5.3 – Rolhas tratadas com P2 naturais (à esquerda) e 

neutrotop (à direita). 
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• Testes de absorção em estufa 

Tabela A 5.3 – Valores calculados para rolhas tratadas com P1. 

Ensaio minicial mfinal Absorção em estufa (%) Absorção em estufa média (%) Desvio 

Natural 

H2O 

1 6.0470 9.3778 55.1 

51.3 8.6 

2 5.3168 8.4255 58.5 

3 5.1092 8.1241 59.0 

4 5.7655 8.1210 40.9 

5 5.4780 7.8483 43.3 

EtOH 

1 5.3601 8.7078 62.5 

65.0 12.7 

2 5.0554 7.4112 46.6 

3 5.1492 8.8212 71.3 

4 5.2689 9.5367 81.0 

5 5.1023 8.3532 63.7 

Neutrotop 

H2O 

1 11.1835 13.6574 22.1 

19.3 2.1 

2 10.9352 12.7949 17.0 

3 10.7561 12.7875 18.9 

4 10.8621 12.7909 17.8 

5 10.7287 12.9497 20.7 

EtOH 

1 11.2219 15.6267 39.3 

38.2 0.9 

2 10.8512 14.9280 37.6 

3 10.8408 15.0670 39.0 

4 11.1612 15.4259 38.2 

5 10.8777 14.9003 37.0 

 

Tabela A 5.4 – Valores calculados para rolhas tratadas com P2. 

Ensaio minicial mfinal Absorção em estufa (%) Absorção em estufa média (%) Desvio 

Natural 

H2O 

1 5.1078 7.6235 49.3 

59.2 
9.1 

2 5.1386 8.4552 64.5 

3 4.978 7.4623 49.9 

4 5.2783 8.5948 62.8 

5 5.2659 8.9293 69.6  

EtOH 

1 5.3475 9.9479 86.0 

78.1 6.2 

2 4.7422 8.2629 74.2 

3 5.8845 10.8006 83.5 

4 5.4731 9.4886 73.4 

5 5.0074 8.6689 73.1 

Neutrotop H2O 

1 10.971 12.8996 17.6 

18.1 1.5 
2 10.883 13.0219 19.7 

3 10.7976 12.6080 16.8 

4 10.9151 13.0894 19.9 



Desenvolvimento e validação de novos tratamentos de superfície para rolhas bartop 

Caracterização de rolhas tratadas com parafina e silicone 69 

5 10.8279 12.6486 16.8 

EtOH 

1 10.8956 14.2358 30.7 

32.1 1.2 

2 11.0459 14.7796 33.8 

3 10.9652 14.3947 31.3 

4 10.7626 14.1805 31.8 

5 10.9084 14.4846 32.8 

 

 


