
 

 

Resumo 

 
A contaminação de vinho com aromas fúngicos é geralmente vista como uma 

das piores ameaças para as caves em todo o mundo. Este fenómeno tem sido, 

tradicionalmente e de forma errada, associado exclusivamente à cortiça. No entanto, 

tendo em consideração as diferentes e múltiplas fontes de contaminação, o termo mais 

apropriado é contaminação por cloroanisóis (especialmente o 2,4,6-tricloroanisol ou 

TCA). 

Utilizando o procedimento de contaminação artificial optimizado, injectou-se 

deutério-2,4,6-tricloroanisol em rolhas de cortiça natural. As rolhas não contaminaram o 

vinho após 9 dias do seu engarrafamento. No entanto, internamente as rolhas de cortiça 

natural ainda permaneciam contaminadas. 

De modo a avaliar a migração de d5-TCA, expuseram-se garrafas vedadas com 

rolhas naturais, rolhas técnicas Neutrocork e vedantes sintéticos Nomacorc Classic a 

uma atmosfera muito contaminada. No primeiro mês, sob as mesmas condições de 

contaminação e conservação, as rolhas sintéticas foram as únicas que apresentaram 

níveis de migração de d5-TCA ao longo do primeiro terço do vedante. Contrariamente, 

as rolhas de cortiça demonstraram ser uma barreira efectiva à transferência de TCA’ 

exógenos.  
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Abstract 

 

Cork taint is one of the most serious problems for wine and cork industries 

worldwide. The migration of 2,4,6-tricloroanisole (TCA) from cork stoppers to wine is 

studied under different experimental conditions.    

By the optimized artificial contamination procedure, deuterium-labelled 2,4,6-

tricloroanisole (d5-TCA) was inject in natural cork stoppers. After 9 days of bottle 

storage with the contaminated cork stoppers they did not contaminate the wine. 

Although inside the cork stoppers there was contamination traces. 

Wine bottles sealed with natural cork stoppers, “technical” corks (Neutrocork), 

and synthetic closures (Nomacorc) were exposed to a saturated taint atmosphere 

saturated in order to assess the migration of d5-TCA into bottles. The d5-TCA migrated 

throughout the first 12.7 mm of synthetic closure body during the first month. 

Contrarily and under the conditions of this study, cork closures proved to be effective 

barriers to the transmission of exogenous TCA. 
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