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Resumo 

A dissertação apresentada, realizada na empresa Top Series Unit, pertencente à Corticeira 

Amorim & Irmãos S.G.P.S., teve como objetivo o estudo aprofundado sobre libertação de 

partículas durante o desenvolvimento de novas rolhas de elevado desempenho. 

Este estudo envolveu diferentes etapas: desenvolver um estudo aprofundado sobre possíveis 

pontos factores de contaminação de pó existentes na fábrica, adaptação do método de 

quantificação do teor de pó alterando a composição da solução de extração utilizada, estudo 

preliminar sobre um método de despoeiramento e desenvolvimento da nova rolha. Para 

caracterizar as partículas existentes nos resíduos de pó de cortiça realizaram-se testes de 

análise granulométrica e análise por espetroscopia no infravermelho. 

A modificação do método de quantificação utilizado permitiu perceber como uma rolha tratada, 

capsulada e engarrafada se comporta, relativamente à libertação de partículas, quando em 

contacto com bebidas espirituosas. O estudo realizado por etapas permitiu identificar possíveis 

pontos de contaminação como o secador industrial utilizado na empresa. 

Através da análise FTIR, Fourier Transform InfraRed Spectroscopy, às partículas de pó 

libertadas foram detetadas bandas correspondentes ao tratamento de superfície, 

nomeadamente silicone, um dos fatores responsáveis pelo aumento do teor de pó nos ensaios 

efetuados com o método alternativo (etanol a 40%). A utilização do etanol a 40% resultou na 

libertação de maior percentagem de partículas e de maiores dimensões que as obtidas pelo 

método standard (água destilada) (análise granulométrica, 10 minutos de tempo de 

desagregação). 

 

Palavras Chave: rolha de cortiça, bebidas espirituosas, teor de pó, análise granulométrica, 

análise FTIR. 
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Abstract 

The presented dissertation, held in Top Series Unit company, belonging to the Corticeira 

Amorim & Irmãos S.G.P.S., aimed at in-depth study on release of particles during the 

development of new high performance stoppers. This study involved different steps: develop a 

detailed study of possible factors points of powder contamination in the factory, adaptation of 

the dust quantification method by changing the composition of the extraction solution used, 

preliminary study on a anti-dusting method and development of a new stopper. To characterize 

the existing particles in cork sediments was executed a granulometric analysis and analysis by 

spectroscopy in the infrared. 

The modification of the quantifying method has allowed to realize how a stopper encapsulated 

and bottled behaves, in the release of particles when in contact with the drink. The study by 

steps identified possible contamination points as the industrial dryer used in the company. 

By FTIR analysis, Fourier transform infrared spectroscopy, in the released dust particles, were 

detected bands corresponding to the surface treatment, in particular the silicon, one of the 

factors responsible for the increase in the dust content in the assays performed with the 

alternative method (40% ethanol) . The use of 40% ethanol resulted in the release of a higher 

percentage of larger particles than the standard method (distilled water) (sieve analysis, 10-

minute disintegration time). 

 

Keywords:    cork, spiritual drinks, dust content, particle size analysis,  FTIR analysis.
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Notação e Glossário 
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ATR Attenuated Total Reflectance / Refletância total atenuada  
Bol Acabamento boleado  
Chf Acabamento chanfrado  
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CIPR Código Internacional das Práticas Rolheiras  
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FSC Forest Stewardship Council – gestão florestal em Portugal  
FTIR Fourier Transform InfraRed spectroscopy / Espetroscopia de 

Infravermelho com Transformada de Fourier  
 

I&D Investigação e Desenvolvimento  
ISO International Organization for Standardization / Organização 

Internacional para Padronização 
 

IV Infravermelho  
PTK Unidade industrial PortoCork  
PVC Poli(cloreto de vinilo)  
ROSA Rate of Optimal Steam Aplication / Taxa de aplicação de vapor 

óptima 
 

Sup Classe superior  
TCA 2,4,6- tricloroanisol   
TS Tratamento de Superfície  
TSUNIT Top Series UNIT – unidade da Corticeira Amorim & Irmãos  
UI Unidade Industrial  
UPTEC Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto  
VL Unidade industrial Vasconcelos & Lynck  
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

A libertação de partículas para a bebida constituiu um motivo de preocupação crescente 

associado à utilização de rolhas como vedante e, sendo esta a sua maior aplicabilidade, é da 

maior importância que esta desempenhe bem esse papel. No entanto, visto que na unidade Top 

Series Unit,  a maioria dos clientes são produtores de bebidas espirituosas, tratam-se de bebidas 

com elevada percentagem de etanol e geralmente incolores, é importante que não haja 

migração de partículas. A cortiça é uma matéria-prima com caracteristicas inigualáveis e sendo 

um produto natural, possuem irregularidades, isto é, ao fabricar as rolhas naturais, estas não 

apresentam o mesmo aspeto físico visto que a cortiça contém poros de variadas dimensões, 

critério para classificar as rolhas naturais em diferentes classes. 

Este projeto teve como objetivo a utilização de rolhas naturais de classes inferiores, que não 

possuem bons desempenhos como vedantes, e que ao adicionar-lhe um disco de rolha natural 

de uma classe superior esta apresente o mesmo desempenho de uma rolha natural de classe 

superior. Esse disco foi colocado na parte inferior da rolha, zona em contacto com a bebida e 

embora já exista rolhas com disco, verifica-se uma diferença no corpo da rolha (de rolha 

aglomerada passou a rolha natural). Um outro objetivo deste trabalho será a utilização de novas 

técnicas de despoeiramento envolvendo transporte pneumático e forças centrífugas. 

 

1.2 Apresentação da Empresa 

A Corticeira Amorim & Irmãos é uma empresa que utiliza a cortiça como matéria-prima 

principal. Actualmente lidera o mercado de rolhas de cortiça a nível mundial, sendo uma marca 

de confiança.  

A empresa iniciou-se numa pequena fábrica em 1870 e após quatro gerações, a Corticeira 

Amorim & Irmãos, localizada no concelho de Santa Maria da Feira, é constituída por dezenas 

de novas empresas formando a actual Corticeira Amorim & Irmãos S.G.P.S. dispersas nas 

diferentes regiões do globo: África do Sul, América do Sul e Austrália. Desenvolve a sua 

atividade em 82 países, possui mais de 15 000 clientes e uma rede de distribuição com a criação 

de empresas nos mais importantes mercados vinícolas mundiais: França, Itália, Espanha, EUA, 

Argentina e Chile. Tem como objetivo alcançar a liderança mundial de produção e exportação 

de produtos de cortiça e assegura a produção de todos os produtos derivados de cortiça. 

Soluções como a aplicação de novas técnicas de lavagem e tratamento, o controlo de processos 
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e a definição de especificações técnicas, conferem à empresa a capacidade de resposta às 

necessidades do mercado com a criação do I&D (Investigação e Desenvolvimento). [1] 

A Corticeira Amorim & Irmãos é hoje uma empresa inovadora e ambientalmente responsável. 

Desenvolve aplicações de cortiça não apenas em produtos tradicionais de alto valor 

acrescentado, como as rolhas, mas também produtos que incorporam avançada tecnologia de 

fabrico apresentando um vasto portefólio de elevada qualidade bastante diversificado: 

indústria automóvel, da aeronáutica, da construção e a indústria vinícola. [2] 

De forma a verticalizar o negócio, a Corticeira Amorim & Irmãos S.G.P.S, S.A. e divide-se em 

seis áreas: Amorim Cork Composites, I&D Inovação, Amorim & Irmãos S.G.P.S, Amorim Florestal 

S.A., Amorim Isolamentos S.A. e Amorim Revestimentos S.A. que se subdividem nas seguintes 

unidades de negócio como se pode verificar na Figura 1 (as atividades das várias unidades 

industriais encontram-se descritas no Anexo 1). 

 
Figura 1: Estrutura da Corticeira Amorim & Irmãos S.G.P.S, S.A.[2]. 

 

A presente dissertação teve como finalidade a realização de um projeto em ambiente 

empresarial do curso de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto. Este projeto realizou-se na Unidade Industrial Top Series Unit pertencente à Corticeira 

Amorim & Irmãos, S.G.P.S. e foi desenvolvido no departamento de controlo de qualidade. 

A Top Series Unit tem como principal objetivo a produção de rolhas capsuladas. É a única na 

Corticeira Amorim & Irmãos com esta funcionalidade e ainda possui uma elevada 
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comercialização de produtos de cortiça designados como especialidades de cortiça, resultando 

em cerca de 1000 artigos diferentes na totalidade. Nesta unidade as rolhas já chegam 

fabricadas, formato não standard, ou seja, aqui só são trabalhadas e transformadas a nível de 

acabamentos ou em especialidades de cortiça. Além destes produtos, ainda comercializam 

invólucros de PVC, poli(cloreto de vinilo), e de estanho e muselet (estrutura de arame utilizado 

em garrafas de espumantes). 

A Top Series Unit alia a qualidade e prestígio de uma rolha de cortiça ao luxo exigido por cada 

cliente, sendo uma empresa certificada pela norma de Qualidade ISO 9001 pelo Código 

Internacional das Práticas Rolheiras (CIPR) e segundo o FSC STD-40-004 (Forest Stewardship 

Council). [3] 

De forma a valorizar a cortiça, produto natural, a Top Series Unit associa a cápsula obtendo um 

produto de valor acrescentado. Usando diferentes materiais verifica-se que as cápsulas se 

enquadram em quatro categorias diferentes: prestige, elegance, premium e classic (Figura 2), 

recorrendo a fornecedores para os restantes tipos de cápsulas dado que só possui injeção de 

cápsulas de plástico. [4] 

Atualmente conta com cerca de 106 colaboradores, apresentando uma produção diária de cerca 

de 800 mil rolhas. Com cerca de 451 clientes espalhados por mais de 50 países atingiu em 2015 

um volume de vendas de 28 milhões de euros. Para compreender melhor como toda a empresa 

funciona apresenta-se no Anexo 2 o fluxograma de produção de rolhas capsuladas e uma breve 

caracterização das várias etapas presentes na Top Series Unit. 

 

 

 

Figura 2: Classificação das cápsulas utilizadas na Top Series Unit. [4] 

 

A rolha capsulada confere à cortiça a característica de poder ser reutilizada como vedante de 

bebidas espirituosas, conservando a bebida durante muito tempo. O produto base é constituído 

por uma rolha de cortiça e uma cápsula, elemento decorativo que torna o produto mais 
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apelativo e personalisado para cada cliente, podendo levar outros tipos de elementos 

especificados pelo cliente (argolas, anéis, fios, etc).[5] 

Quanto à rolha, na Top Series Unit, utilizam-se três tipos diferentes: natural, neutrotop® 

(microaglomerado) e acquamark® (colmatada). Cada rolha natural é classificada com um 

conjunto de informação como se pode visualizar no seguinte exemplo: 

- Descrição: 27 X 23, Ext/1º, Chf; 

- Significado: 

Tipo: Rolha natural; 

Classe: Extra a 1º (primeiro); 

Calibre: 27 X 23 – 27 mm de comprimento e 23 mm de diâmetro; 

Acabamento: Chf – Chanfrado. 

 

Quanto às especialidades de cortiça, consistem em rolhas personalizadas consoante os desejos 

do cliente, podem ser produzidas de diferentes tipos de rolha e existem em vários formatos 

não standard tais como falanges, rolhas cónicas e com furo (Figura 3).  

Devido à diversificação de formatos, este tipo de produtos possui variadas aplicações como na 

indústria farmacêutica, produtos alimentares, decoração, cosméticos, construção civil, entre 

outras. [6] 

  

Figura 3: Exemplos de especialidades de cortiça. 

 

1.3 Contributos do Trabalho 

Neste trabalho pode-se salientar aspectos inovadores na utilização de rolhas de disco 

(Rolha-Top) de elevada performance em bebidas espirituosas pois até hoje apenas eram 

utilizadas em bebidas espumosas e com um corpo diferente. 
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Realizou-se um estudo preliminar de um sistema alternativo de despoeiramento utilizando a 

combinação de transporte pneumático e forças centrífugas a aplicar na etapa de tratamento 

de superfície em rolhas naturais. Esta tecnologia nunca foi aplicada na indústrica corticeira 

para despoeirar rolhas naturais, isto é, a vertente de inovação consiste na formulação de um 

novo sistema adaptado a corpos de elevadas dimensões. 

Ambos os aspectos trazem benefícios para a empresa pois consistem em duas medidas 

alternativas às existentes para a redução de pó libertado, visto ser este um dos maiores 

problemas existentes associados às rolhas naturais quando usadas como vedantes de bebidas 

espirituosas. 

 

1.4 Organização da Tese 

A dissertação está organizada em 5 capítulos, iniciando-se com a contextualização do tema 

desenvolvido, apresentação pormenorizada da Corticeira Amorim & Irmãos, a empresa Top 

Series Unit e o que se produz. 

No segundo capítulo, expõem-se os temas a tratar, em que ponto se encontravam e realizou-

se um enquadramento teórico sobre a cortiça como matéria-prima. 

No terceiro capítulo, faz-se a descrição das várias técnicas utilizadas na parte experimental 

deste projeto.  

O quarto capítulo, consiste na descrição do trabalho desenvolvido, enquadramento inicial do 

problema apresentado, seguido da determinação de uma solução ótima, ou próxima disso, e 

por fim, se possível, a sua implementação. 

O capítulo cinco, secção final, refere-se às conclusões obtidas no trabalho desenvolvido durante 

o projeto e apresenta algumas sugestões de trabalho futuro.  

 



Desenvolvimento de novas rolhas de elevado desempenho na libertação de partículas 

Contexto e Estado de Arte 6 

2 Contexto e Estado da Arte 

Nesta secção introduziu-se o problema existente caracterizando a matéria-prima utilizada, 

especificando propriedades que tornam a cortiça tão apelativa e descrevendo resumidamente 

como são as suas características físicas e químicas, visto que será essencial para conseguir 

perceber o comportamento da rolha de cortiça natural quando em contacto com bebidas de 

elevado teor alcoólico e a sua importância na libertação de partículas. 

Sendo o principal objetivo o desenvolvimento de uma nova gama de produto com melhor 

desempenho quanto à libertação de pó, será descrito o processo produtivo de rolhas naturais e 

os diferentes tipos de rolhas naturais e técnicas existentes na Corticeira Amorim & Irmãos. 

 

2.1 A cortiça e a determinação de partículas libertadas 

A rolha capsulada destina-se ao mercado de bebidas espirituosas que apresentam um teor 

alcoólico mínimo de 40 %. O mercado está cada vez mais exigente em relação ao desempenho 

dos vedantes para bebidas. Um dos problemas das rolhas de cortiça face aos vedantes 

alternativos como screwcap e rolhas sintéticas é a possível libertação de partículas da rolha 

para a bebida. Para que a Corticeira Amorim & Irmãos continue a afirmar-se como líder mundial 

neste sector é de extrema importância o estudo e desenvolvimento de soluções inovadoras e 

correctivas para a eliminação deste problema.  

 

2.1.1 A cortiça 

A matéria-prima cortiça provém da casca do sobreiro, Quercus suber L., retirada com uma 

periodicidade de nove anos entre maio e agosto, fase de maior crescimento, facilitando o 

descortiçamento, realizado sem danificar o sobreiro. Obtém-se as pranchas de cortiça que não 

são todas iguais: as mais finas são utilizadas na produção de rolhas técnicas e discos ou outro 

tipo de materiais enquanto que das mais grossas são produzidas rolhas naturais. A qualidade e 

espessura das pranchas de cortiça dependem das condições em que cresce o sobreiro podendo 

ser classificadas em: i) virgem que resulta do primeiro descortiçamento servindo apenas para 

produzir granulados, ii) segundeira que provém do segundo descortiçamento e que não possui 

ainda as características necessárias e iii) amadia que consiste nas pranchas dos seguintes 

descortiçamentos próprias para produzir rolha natural.[7,8] 
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Este tipo de árvore encontra-se maioritariamente na bacia ocidental do Mediterrânio e possui 

uma vida útil entre os 170 a 200 anos, podendo ser descortiçada até 18 vezes, em que de cada 

sobreiro pode ser retirado entre 40 a 60 kg de cortiça. [9] 

A floresta de sobro possui uma área total a nível mundial de cerca de 2,3 milhões de hectares, 

em que Portugal representa 33% da área, e sendo uma espécie protegida representa um 

exemplo extraordinário de sustentabilidade e preservação do ambiente. [9] 

A cortiça apresenta características muito importantes: 

 Compressível e elástica: confere-lhe uma boa adaptação a alterações de pressão e 

temperatura com a capacidade de retomar à sua forma inicial devido à suberina;[10] 

 Impermeabilidade: devido a componentes como a suberina e os ceróides, a cortiça 

torna-se pouco permeável tanto a gases como a líquidos;[11] 

 Porosidade: característica variável que depende da qualidade da cortiça e em geral 

apresenta uma porosidade abaixo dos 10%;[12] 

 Leveza: como 50 % do seu volume é ar, apresenta uma massa volúmica de 0,16 g/cm3;[13] 

 Isolante sonoro e térmico: devido à sua composição química e, ao ar contido nos vários 

poros, a cortiça apresenta uma baixa condutividade de som, calor e vibração.[14] 

 

2.1.2 Composição química e propriedades 

É da maior importância compreender os constituintes da cortiça para poder contextualizar o 

problema e tentar, por conseguinte, solucionar o problema da libertação de partículas dos 

poros. Toda a cortiça apresenta os mesmos constituintes químicos, mas com diferentes 

distribuições de composições, e os factores que contribuem para essa variação são: a 

localização geográfica do sobreiro, o clima, o solo, bem como a idade, a dimensão e as 

condições de crescimento do sobreiro.[15] 

A cortiça consiste num tecido celular formado por células prismáticas de paredes finas 

suberificadas, ocas e fechadas, que contém ar no seu interior, formando canais lenticulares.[12] 

As várias células encontram-se distribuidas sequencialmente na direção radial (longitudinal) do 

sobreiro (Figura 4). 

Quanto à composição química da cortiça pode-se considerar dois tipos de componentes 

presentes nas paredes celulares nomeadamente os componentes estruturais e não 

estruturais.[13] Consideram-se componentes estruturais a suberina, principal constituinte, a 

lenhina e os polissacarídeos que definem o formato das células das cortiça bem como as suas 

principais características físicas e químicas[12]. Os componentes não estruturais são 

componentes inorgânicos e os extratáveis que se dividem em ceroides e compostos fenólicos, 
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sendo extraídos por solventes de diferentes polaridades, solventes apolares e solventes polares, 

respetivamente [16]. 

 

 

Figura 4: Visualização microscópica de tecido celular da cortiça na direção radial.[12] 

 

A distribuição destes componentes presentes na cortiça varia consoante o autor mas de forma 

geral identificam-se cinco grupos. Na Tabela 1 encontram-se as percentagens de cada 

componente e a sua função. 

Ao utilizar a rolha natural como vedante de bebidas espirituosas, esta encontra-se em contacto 

ou até mesmo mergulhada em solventes polares como água e solução de etanol a 40%, 

concluindo-se que resulta numa extração de compostos fenólicos tais como: componentes 

fenólicos simples e poliméricos, estes conhecidos como taninos.[18] Os componentes fenólicos 

simples, representados na Figura 5, são: os ácidos gálico, elágico, ferúlico, protocatecuico, 

benzóico, p-cumárico e a vanilina, coniferaldeído, sinapaldeído, acetovanilona, entre outros. 

 

Tabela 1: Composição em função dos vários componente químico da cortiça.[17,12] 

Componente % composição Função 

Suberina 45 Confere elasticidade e compressibilidade 

Lenhina 27 
Mantém a forma das paredes celulares dos 

componentes estruturais 

Polissacarídeos 12 Responsável pela estrutura física da cortiça 

Ceroides 6 Impermeabilizam a cortiça (hidrofóbica) 

Taninos 6 
Libertam cor e são responsáveis pela conservação do 

material protegendo-o contra agressões exteriores. 

Inorgânicos 4  
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Figura 5: Componentes fenólicos constituintes da cortiça. 

 

A concentração destes componentes varia consoante a idade do sobreiro, a parte do tronco 

donde é extraída a prancha e da qualidade da prancha em termos de classificação visual.[18] 

Quanto aos taninos são de salientar a existência de taninos hidrolisáveis, que são constituídos 

por catiões flavílio agregados a moléculas de glucose e que se encontram ligados aos vários 

compostos fenólicos (ácidos) mencionados anteriormente.[19] Alguns exemplos destes taninos 

são: roburina A, D e E, vescalagina, grandinina e castalagina (componente de maior 

concentração, cerca de 50%).  

Também existem taninos condensáveis (macromoléculas polimerizadas de outros componentes 

como flavonol e flavanol). Determinadas técnicas utilizados na indústria vinícola, (por exemplo 

o tipo de pipas utilizadas), e na indústria corticeira (fase da lavação e da cozedura da cortiça), 

fazem aumentar a concentração de taninos que passa para a bebida alcoólica com consequente 

influência a nível sensorial.[20] 

 

 

2.1.3 Processo produtivo da rolha de cortiça 

O processo de produção representado na Figura 6 corresponde à produção de rolha natural, 

desde o descortiçamento do sobreiro até à obtenção da designada “raça” (rolha natural ainda 

não submetida ao processo de lavação nem acabamento) envolvendo várias etapas[21]. 
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1. Obtenção de matéria-prima: Após extrair a cortiça do sobreiro na 

forma de pranchas, estas ficam ao ar livre durante 6 meses em 

condições adequadas de modo a evitar contaminações. 

2. Cozedura: consiste na submersão das pranchas em água a ferver 

durante 1h. É bastante importante pois assegura a redução de fungos 

e consequente desinfeção da cortiça. 

3. Estabilização: fase com duração entre 1 a 4 semanas, com o objetivo 

de aplanar as pranchas e reduzir a percentagem de humidade. 

4. Traçamento e escolha: corte das arestas das pranchas para analisar 

a qualidade da cortiça. Assim, realiza-se uma primeira seleção 

consoante a qualidade apresentada nas várias classes de cortiça. 

5. Rabaneação: corte das pranchas em partes iguais com uma largura 

superior ao calibre da rolha. 

6. Brocagem: pode ser realizada manualmente ou semiautomático, em 

que uma broca perfura os traços. 

 

 

Figura 6: Etapas do processo produtivo de rolha natural. 

 

A indústria corticeira proporciona uma diversidade de rolhas de cortiça (Figura 7) sendo 

diferentes tipos de rolha adequadas a diferentes segmentos de bebidas. Essa diversidade é 

constituída pela mais comum rolha de cortiça natural, mas também por rolhas técnicas tais 

como rolhas com cápsula, aglomeradas, microaglomeradas, com discos de cortiça natural, entre 

outras. De seguida será feita uma breve explicação do que consiste cada tipo de rolha[22]. 

 

 

Figura 7: Diferentes tipos de rolhas produzidas na Corticeira Amorim & Irmãos. A: rolha 

natural; B: Neutrocork®; C: Acquamark®; D: Aglomerada; E: Twin Top®; F: Advantec®; G: Spark®; 

H: Helix®; I: Capsulada. 
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A. Rolha Natural: Consiste na rolha associada aos melhores vinhos devido à sua elevada 

qualidade como vedante e efeito na evolução da maturação da bebida alcoólica. 

Recomenda-se para vinhos que possuem um período de estágio até o seu consumo. 

Considera-se um produto 100 % natural já que resulta diretamente das pranchas de cortiça, 

que apenas são aperfeiçoadas em termos de lavagem, acabamento e tratamento de 

superfície. 

 

B. Neutrocork®: É uma das rolhas técnicas mais usadas em vinhos de consumo rápido, até 

dois anos. São constituídas por microgrânulos resultantes da moagem de cortiça e formadas 

em moldes individuais com recurso a tecnologia avançada. Apresenta muitas vantagens 

como fácil utilização, fácil extração e aspecto atrativo, e ainda é uma referência na 

prevenção de TCA, 2,4,6-tricloroanisol, conhecido como a molécula associada ao odor a 

mofo, bolor ou bafio. 

 

C. Acquamark®:  Define-se como uma rolha natural de classe inferior que através de um 

processo estrutural, fixa os extratos de cortiça às paredes da rolha, preenche as lenticelas 

com uma solução de base aquosa, assegurando um elevado desempenho quanto a vedação. 

 

D. Rolha Aglomerada: Apresenta características visuais semelhantes a uma rolha neutrocork, 

diferenciando-se no tamanho de grânulos de cortiça (maior diâmetro) com as mesmas 

características, ideal para vinhos de consumo rápido, seis meses após o engarrafamento. 

 

E. Rolha Twin Top®:  Esta rolha técnica utilizada em bebidas espumantes é constituída por 

um corpo aglomerado e dois discos de cortiça natural em cada um dos topos, mantendo as 

propriedades da rolha natural em termos de sustentabilidade. Recomenda-se a sua 

utilização para bebidas com curto período de engarrafamento. 

 

F. Rolha Advantec®: É um tipo de rolha técnica especializada na prevenção do TCA, 

utilizando o Sistema ROSA, Rate of Optimal Steam Aplication,  adequada a vinhos de grande 

rotação (elevado período de engarrafamento). Existe em diferentes cores mas para bebidas 

de consumo rápido (design inovador em termos decorativos). 

 

G. Rolha Spark®: É usada como vedante dos melhores espumantes e champanhes constituída 

por um corpo de granulado de cortiça e dois discos de cortiça natural na extremidade em 

contacto com a bebida. Apresenta um bom desempenho físico, químico e mecânico 

(facilidade de engarrafamento). 
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H. Rolha Helix®: A rolha Helix® apresenta um design completamente inovador já que no seu 

corpo, formado por microgrânulos de cortiça, existem estrias em forma de rosca. É uma 

solução altamente funcional e de fácil abertura, assegurando a elevada qualidade e 

capacidade de preservação da bebida.  

 

I. Rolha Capsulada: A rolha capsulada alia a qualidade de uma rolha de cortiça a uma capsula 

única para cada cliente. Apresentam diferentes classificações consoante o tipo de cápsula 

utilizada: Prestige, Elegance, Premium e Classic. 

 

O tema desta dissertação teve como pressuposto o desenvolvimento de uma nova rolha com 

elevado desempenho contra a libertação de partículas/pó em rolhas naturais. Para tal, 

desenvolveu-se a ideia de uma rolha natural de classe inferior com um disco de classe superior 

que apresente o mesmo desempenho técnico na libertação de pó que uma rolha natural de 

classe superior sem disco apresentaria.  

Foi necessário validar o produto, a nova rolha com disco (Rolha-Top), para verificar se seria 

uma opção viável contra a libertação de partículas de pó em bebidas engarrafadas. Utilizou-se 

um disco, já que com dois não seria viável economicamente, e corpos de cortiça de classes 

inferiores de forma a conseguir comercializar rolhas de classe inferior (qualidade). Como foi 

uma inovação, não existe informação sobre a sua aplicabilidade quando constituída com um 

corpo de rolha natural, no sector das bebidas espirituosas.  

Determinou-se em cada etapa do fluxograma das rolhas naturais a existência de possíveis pontos 

de contaminação. 

Tentou-se explorar uma técnica diferente de despoeiramento mais eficaz a aplicar nos 

tambores de tratamento de superfície, como sugestão futura de implementação utilizando 

ciclones. Este equipamento é bastante eficiente na separação de sólidos divididos existente 

numa corrente gasosa. Devido à força centrífuga as partículas mais densas que a corrente 

gasosa, deslocam-se para as paredes do ciclone e por conseguinte seguem o fluxo de gás 

descendente saindo pela parte inferior. Esta técnica já foi aplicada noutras empresas do sector 

corticeiro, mas para despoeirar apenas grânulos de cortiça. 

Sobre este tema não existe estudos anteriores, verificando-se apenas um histórico de 

quantificação de teor de pó para diferentes tipos de rolhas e diferentes calibres, para 

determinar os valores limites de referência.  
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3 Descrição Técnica  

Na Corticeira Amorim & Irmãos existem métodos internos de controlo de qualidade que se 

encontram de acordo com o CIRP, Código International das Práticas Rolheiras, e normas de 

qualidade ISO utilizados em todas as unidades industriais. Os testes realizados para controlo de 

qualidade utilizados neste trabalho foram: quantificação do teor de pó e determinação da 

humidade. Para determinar a influência do solvente no teor de pó libertado por rolha, analisou-

se a composição dos resíduos de pó por espetroscopia no infravermelho e determinou-se a 

distribuição de tamanho médio das partículas libertadas por difração laser. 

Com vista a caracterizar a nova rolha, rolha-top, quanto ao teor de pó, utilizou-se o método 

em garrafa que simula uma situação de transporte após engarrafamento. A aplicação de uma 

nova abordagem de despoeiramento utilizando ciclones, para separar de forma mais eficiente 

o pó existente nos poros das rolhas, consistiu num ensaio preliminar apenas para avaliar em 

termos qualitativos. 

 

3.1 Determinação da humidade 

Consiste num ensaio físico-mecânico que determina o teor de água presente no interior da 

rolha, através de condutimetria tendo como referência a ISO 9727-3 e é aplicado a rolhas de 

cortiça cilíndricas.[23] Para efetuar a medição utiliza-se um higrómetro (marca Aqua-Boy®), 

equipamento analógico, composto por um registador e um elétrodo de 2 agulhas que é 

introduzido no corpo da rolha (Figura 8). Os resultados obtidos apresentam-se como uma média 

aritmética das leituras e está especificado que o intervalo aceitável é entre 4% e 8% de 

humidade. Valores inferiores ao especificado afectam as propriedades mecânicas da rolha 

enquanto que valores acima desse intervalo possibilitam o aumento do crescimento de 

microrganismos nas rolhas.  

 

 

Figura 8: Higrómetro utilizado. 
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3.2 Quantificação do teor de pó – método Standard 

Este método interno define-se como o processo para determinar o pó libertado por uma rolha 

de cortiça, em contacto com água destilada e aplica-se a rolhas de cortiça sujeitas a tratamento 

de superfície. Segue a norma de qualidade ISO 9727-7:2007. [23] O teor de pó consiste na massa 

cedida pelas rolhas de cortiça quando em contacto com um simulador adequado nas condições 

definidas e este processo envolve (Figura 9): 

1. preparação da membrana filtrante: colocou-se uma membrana de nitrato de celulose 

de 1,2 µm (marca Biotech) numa caixa de Petri e deixou-se a 103±5ºC  na estufa durante 

30 minutos após o qual é retirada, deixada a arrefecer no exsicador e pesada; 

2. extração da amostra: colocou-se 8 rolhas de calibre 27x23 por matraz de 500 ml e 

adicionou-se 200 ml de água destilada, colocando a agitar durante 30 minutos a 180 rpm, 

à temperatura ambiente; 

3. filtração da solução: colocou-se a membrana no sistema de filtração, (marca – Milipore), 

ligou-se a bomba de vácuo e filtrou-se a solução; retirou-se a membrana e colocou-se 

na caixa de Petri;  

4. secagem: colocou-se a caixa de Petri durante 2h na estufa, a 103±5ºC, deixou-se 

arrefecer no exsicador e pesou-se o conjunto. 

 

 

Figura 9: Etapas do método de quantificação do teor de pó (método standard). 

 

Determinou-se o teor de pó através da equação 1, em que o resultado é uma média aritmética 

dos ensaios realizados (no mínimo duplicados), expresso em mg/rolha e o procedimento 

encontra-se no Anexo 3-A. 

𝑇𝑃 =
(𝑃2−𝑃1)×1000

𝑛
                                                     (1) 

 

Em que: 

P1: massa do conjunto caixa de Petri + membrana (g) 

P2: P1 + pó (g) 

n: número de rolhas por amostra 

TP: teor de pó (mg/rolha) 
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3.3 Quantificação do teor de pó - método em garrafa 

Este método não se encontra definido como um método interno da Corticeira Amorim & Irmãos 

estando a ser desenvolvido neste trabalho na Top Series Unit. Consiste numa simulação das 

condições numa situação de transporte em que efectua-se um engarrafamento manual de rolhas 

em garrafas standard com 200 ml de etanol a 40% deixando a agitar à temperatura ambiente 

durante 24 h a 180 rpm. Utilizou-se 5 garrafas que são colocadas no agitador em posição 

horizontal. Prosseguiu-se com o procedimento do método standard. O resultado provém da 

média aritmética dos ensaios realizados e apresenta-se em mg/rolha. O procedimento 

encontra-se no Anexo 3-B (Figura 10). 

 

Figura 10: Quantificação do teor de pó – etapas do método em garrafa. 

  

3.4 Análise granulométrica das partículas de pó das rolhas 

Esta técnica foi realizada no equipamento de difração laser (Beckman Coulter LS230), 

representado na Figura 11, que possui uma faixa de trabalho de 0,40 µm a 2000 µm utilizando 

como princípio teórico a difração laser. O laser atravessa por dispersão e é difratado pelas 

partículas, resultando num fluxo homogéneo constituido por um feixe de luz de vários 

comprimentos de onda, que permite avaliar diferentes gamas de tamanhos de partículas. O 

sinal proveniente da difração do laser converte-se numa distribuição de tamanho de partículas 

baseado num modelo óptico. [24] 

As partículas de pó presentes nas membranas dos ensaios de quantificação do teor de pó foram 

dispersas em etanol a 99% e em ultrasons durante 1 minuto num banho de água à temperatura 

ambiente. Retirou-se a membrana e colocou-se novamente a amostra em ultrasons durante 5 

ou 10 minutos de forma a assegurar a desagregação das partículas. Os backgrounds e 

alinhamentos foram efetuados e inseriu-se a amostra sendo a leitura afectuada quando se 

atinge um valor de PIDS (Polarization Intensity Differencial Scattering) 50% e obscuração de 

45%.  
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Figura 11: Equipamento Beckman Coulter LS230 utilizado na análise granulométrica. 

 

3.5 Caracterização química das partículas de pó - por FTIR 

A análise FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, define-se como a absorção de energia 

na zona do infravermelho (IV) do espetro eletromagnético situado entre a zona do visível e das 

micro-ondas, mais especificamente localiza-se na região do infravermelho médio entre os 

4000 cm-1 e 450cm-1. 

Este tipo de análise pode ser uilizada para caracterizar materiais em termos de identificação 

de compostos desconhecidos, critérios de pureza, controlo de destilação, cristalização e 

separações cromatográficas, análise funcional de um composto e análise quantitativa de 

misturas. A sua análise baseia-se na identificação de frequências de absorção características 

de um composto que dependem de 3 factores moleculares: átomos presentes, forças das 

ligações e geometria espacial. A absorção de radiação IV corresponde a variações de energia 

de 2 a 10 kcal/mol abrangendo frequências de vibração de distensão (stretch) e de flexão 

(bending) em ligações covalentes. Quando as frequências IV igualam as frequências naturais 

verifica-se que a energia absorvida reflete-se num aumento da amplitude dos movimentos 

vibracionais das ligações. [25] 

Os espetros em Infravermelho (IV) foram registados com um espetrofotómetro (marca Bruker, 

modelo Vertex), equipada com uma célula de ATR (Attenuated Total Reflectance), 

representado na Figura 12. Cada espetro possui uma média de 32 varrimentos feita com 

resolução de 4 cm-1 no intervalo de 4000-650 cm-1. Utilizou-se o método Savitzky - Golay, para 

obter as segundas derivadas por meio de 17 pontos de suavização do filtro. 

Foram analisadas 3 membranas correspondentes a cada situação (método standard e 

alternativos ambos com e sem TS) tendo sido recolhidos registos em 5 pontos diferentes de 

cada membrana. 

 



Desenvolvimento de novas rolhas de elevado desempenho na libertação de partículas 

Descrição técnica  17 

 

Figura 12: : Equipamento espetrofotómetro Bruker, modelo Vertex com célula de ATR 

utilizado na análise de espetroscopia em Infravermelho (IV).  

 

3.6 Processo alternativo de despoeiramento de rolhas 

Esta experiência consistiu num despoeiramento utilizando vácuo, transporte pneumático e 

forças centrífugas para realizar uma separação gravitacional de tamanho de partículas de 

cortiça, simulando as partículas libertadas durante a etapa produtiva de tratamento de 

superfície. Utilizou-se uma instalação experimental existente cujo esquema está apresentado 

na Figura 13. [26] 

A instalação é uma unidade de armazenagem, transporte e separação de pós constituída por 

um silo adequado a escoamento em massa (semelhante a um escoamento quase pistão de 

sólidos divididos).  

Para que o esvaziamento fosse controlado no fundo do silo existe uma tremonha em forma de 

cruz ativada por um motor a 100 rpm e para haver escoamento o silo é fechado para que a 

corrente de ar comprimido que passa abaixo da tremonha faça com que a operação ocorra a 

pressões superiores à pressão atmosférica. A corrente de ar comprimido é controlada através 

de um manorredutor e regulou-se o caudal de ar para 150 dm3/min mantendo a pressão relativa 

do caudal mássico da corrente de sólidos entre os 0 a 2 bar à saída. Para manter as condições 

de segurança do sistema, existe uma válvula de segurança que impede o entupimento do 

sistema (se tal acontecesse os silos poderiam ficar danificados ou até mesmo rebentar devido 

à elevada pressão).  

O transporte pneumático realiza-se ao longo de três braços: dois horizontais e um vertical com 

0,77 m, 0,46 m e 0,84 m respetivamente havendo vários medidores de pressão (0 a 150 mbar). 

No fim do terceiro braço, é possível separar a mistura de sólidos da corrente de ar comprimido 
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e para isso utilizam-se dois ciclones, que têm por base forças centrífugas, e um filtro de manga 

em série. 

A instalação existente foi dimensionada para separar partículas de PVC de dois tamanhos 

(120 µm de valor médio de diâmetro volumétrico), por isso, realizou-se a experiência apenas 

para avaliar em termos qualitativos se ao utilizar uma mistura de partículas de cortiça da ordem 

dos 3 mm e pó de cortiça se obteriam resultados semelhantes. 

 

 

 

Figura 13: Representação esquemática da instalação experimental (adaptada de [26]).
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4 Resultados e Discussão  

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de rolhas com elevado desempenho 

“contra” a libertação de partículas. Começou-se por estudar a influência das classes de 

qualidade de cortiça relativamente à libertação de partículas em rolhas naturais para comparar 

com as novas rolhas desenvolvidas, bem como factores externos de contaminação nas várias 

etapas por onde as rolhas circulam. Foi efetuada a análise granulométrica e espetroscopia no 

infravermelho (FTIR) de amostras dos resíduos de pó obtidos. Como estudo preliminar, realizou-

se um despoeiramento utilizando ciclones.  

  

4.1 Quantificação do teor de pó 

Neste projeto começou-se por estudar a relação entre a quantidade de partículas libertadas e 

a classe da rolha natural utilizada como vedante em diferentes métodos. Utilizou-se o método 

standard, com água destilada e o método alternativo. Este novo método diferencia-se no 

solvente utilizado. Neste caso, usou-se etanol a 40% para estudar o comportamento da rolha 

como vedante quando em contacto com bebidas espirituosas.  

A classificação da classe de uma rolha natural de cortiça é feita consoante a qualidade visual 

da rolha. Considerando que a cortiça é uma matéria-prima muita variável, quantos mais 

defeitos visuais se conseguirem identificar tais como poros e fendas, de menor qualidade será 

a rolha, ou seja, representa uma classe inferior. As rolhas classificam-se quanto à classe em: 

flor, extra, superior, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º por ordem decrescente de qualidade. O calibre de 

uma rolha consiste nas suas dimensões, ou seja, neste caso utilizaram-se rolhas naturais 27x23, 

sendo o comprimento 27 mm e o diâmetro 23 mm. Começou-se por determinar o teor de pó por 

rolha pelo método standard, pelo método alternativo, usando o procedimento do Anexo 3-A. A 

caracterização do teor de pó libertado por diferentes classes de rolhas pelos 2 métodos 

encontram-se apresentados na Tabela 2.  

Analisando os resultados pode-se verificar a influência do tipo de solvente usado no ensaio 

quanto ao teor de pó extraído das rolhas, visto que em todos os ensaios as rolhas possuiam o 

mesmo tratamento de superfície (TS).  Não se observa a mesma relação entre a qualidade das 

diferentes classes da rolha natural e o teor de pó libertado pó para os dois métodos. No método 

alternativo o valor de teor de pó foi sempre muito superior ao valor obtido pelo método 

standard para a mesma classe, chegando a ultrapassar o valor aceitável de 1,5 mg/rolha, valor 

referência como limite máximo no método standard. 
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Como a cortiça tem características hidrofóbicas, a água destilada usada no método standard 

não terá grande afinidade para os componentes da cortiça enquanto que uma solução 

hidroalcoólica já terá a capacidade de estabelecer interações mais fortes com a superfície 

hidrofóbica da cortiça. Soluções hidroalcoólicas são utilizadas noutros testes de controlo de 

rolhas naturais, como por exemplo a preparação das amostras para determinação do TCA, e em 

análises sensoriais, tendo assim a capacidade de dissolver componentes hidrofílicos da cortiça 

(por exemplo taninos), “penetrando” melhor nos poros da rolha. Tal é possível ser visualizado 

na  Figura 14 pela diferença de cor apresentada pelos dois ensaios distintos.  

 

 

Tabela 2: Resultados de teor de pó pelo método standard e método alternativo. 

Classe 

Teor de pó (mg/rolha) ± desvio padrão (mg/rolha) 

Água destilada* Etanol a 40% ** 

Extra 0,5 ± 0,3 1,4 ± 0,5 

Superior 0,6 ± 0,1 1,8 ± 0,2 

1º 0,6 ± 0,1 2,1 ± 0,2 

2º 0,7 ± 0,1 2,9 ± 0,7 

* 30 replicados por classe;** 18 replicados por classe. 

 

 

Figura 14: Ensaios representativos dos dois métodos; A: água destilada; B: etanol a 40%. 

 

De forma a perceber se a remoção do revestimento de superfície das rolhas contribuiu para o 

aumento do teor em pó por rolha, foram analisados por FTIR os resíduos de pó recuperados na 

filtração, pelas membranas filtrantes das soluções dos dois métodos. Neste tipo de análise 

realizada por espetroscopia de infravermelho (IV), cada frequência de vibração corresponde a 

uma ligação, não existindo duas moléculas com o mesmo padrão de absorção, mesmo sendo a 

mesma ligação química só que em diferentes compostos. 



Desenvolvimento de novas rolhas de elevado desempenho na libertação de partículas 

Resultados e Discussão                   21 

Inicialmente realizou-se uma análise FTIR à membrana utilizada como filtro. É uma membrana 

de nitrato de celulose, e encontra-se presente em todos os ensaios como background sendo 

necessário identificar as ligações características de forma a poder excluí-los nos restantes 

espetros. Da análise do filtro obteve-se o espetro IV representado na Figura 15. [27] 

 

Figura 15: Espetro de IV-ATR da membrana filtrante de nitrato de celulose. 

 

Analisando o espetro identificam-se 3 picos de intensidade forte correspondentes grupo ao 

nitrato: pico 1643 cm-1 referente à ligação N-O (distensão assimétrica), pico 1276 cm-1 que 

indica a ligação N-O (distensão simétrica) e 837 cm-1 que corresponde à ligação C-O (valência). 

O pico de intensidade fraca a 1740 cm-1 refere-se à ligação C=O bem como, os picos entre 1160 

cm-1 e 1001 cm-1 correspondem à ligação C-O (distensão) da celulose. Os picos 749 cm-1 e 682 

cm-1 correspondem às ligações NO2 em modo flexão. Estes dados estão concordantes com os 

descritos na literatura para o nitrato de celulose. [27] 

Com vista a avaliar a possibilidade de remoção do revestimento de superfície da rolha durante 

o procedimento do método standard, utilizando água destilada, foi efetuada a comparação dos 

espetros de IV de 2 resíduos de pós correspondentes a rolhas naturais do mesmo lote com e sem 

aplicação de tratamento de superfície (Figura 16). É de salientar que o tratamento de superfície 

utilizado denomina-se TS e consiste numa mistura de um silicone (óleo ou elastómero) com uma 

parafina (emulsão aquosa e sólida) com a finalidade de impermeabilizar e lubrificar a rolha.  
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Figura 16: Espetros de IV-ATR de resíduos de pó de rolhas com e sem TS obtidos pelo método 

standard (água destilada).  

 

No registo de IV correspondendo ao resíduo de pó de rolhas sem tratamento de superfície (TS), 

consegue-se identificar os picos correspondentes aos constituintes da cortiça[28]. Verifica-se um 

comportamento semelhante à esquerda de 1700 cm-1 variando apenas em intensidade de 

absorção, destacando-se os picos 2919 cm-1 e 2850 cm-1 correspondentes à ligação C-H do 

componentes suberina. Identificam-se ainda os picos: a 1737 cm-1 a ligação C=O de ésteres 

presentes na suberina, a 1509 cm-1 de anéis aromáticos presentes na lenhina e a zona entre os 

picos 1509 cm-1 e 1260 cm-1 corresponde ao componentes extrativos da cortiça. 

Comparando os 2 registos, no registo do resíduo de pó de rolhas com tratamento de superfície 

verificou-se na generalidade uma maior intensidade dos picos bem como o aparecimento de 3 

picos adicionais caracteristicos de silicone: a 1260  e 799 cm-1 correpondentes aos grupos R-Si-

O(CH3)2 e a 1019 cm-1 atribuido às ligações Si-O-Si.[29,30] Tal informação foi comprovada pela 

análise dos correspondentes registos das 2as derivadas (Figura 17) onde é nítida a presença 

desses picos adicionais não existentes no resíduo de pó proveniente das rolhas sem tratamento. 

Assim pode-se concluir que, mesmo utilizando água destilada, um pequena parte do tratamento 

de superfície que contém silicone foi removido. Tal situação dever-se-á ao facto de o 

componente à base de silicone do tratamento de superfície não ser completamente insolúvel 

em água. 
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Figura 17: Espetro de IV de resíduos de pó de rolhas com e sem TS (método standard) da 

segunda derivada em absorvância do registo ATR na região entre 1850 e 650 cm-1. 

 

Se no método standard sem TS verificam-se apenas ligações correspondentes a compostos de 

cortiça, quando se analisam os resíduos de pó das rolhas naturais sem tratamento mas no 

método alternativo com solução hidroalcoólica também são detectados os mesmos picos, 

apresentando-se estes maiores como se pode visualizar na Figura 18.  

A completa sobreposição de bandas e o não aparecimento de bandas adicionais foram 

confirmados pela análise dos registos correspondentes às segundas derivadas destes 2 registos 

(Anexo 5, Figuras A5.1, A5.2 e A5.3). 

Por fim, comparou-se o resíduo de pó das rolhas tratadas com TS nos dois métodos: standard e 

alternativo de forma a verificar os picos que se poderiam identificar para justificar uma 

diferença tão grande de teor de pó libertado (Figura 19). 

Adicionalmente às bandas 1260, 1019 e 799 cm-1 é detetado a banda correspondente a Si-C a 

1088 cm-1 presente em óleos de silicone.[29,30]Devido à grande intensidade destas  bandas e à 

grande diferença de peso obtido pelo método de teor de pó (Tabela 2) pode-se afirmar que há 

componentes do tratamento de superfície que ao entrar em contacto com etanol a 40% são 

extraídos: do silicone e da parafina que ficam retidos nas partículas do resíduo sólido. 
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Figura 18: Espetros de IV-ATR de resíduos de pó de rolhas sem TS obtidos pelos métodos 

standard (água destilada) e método alternativo (etanol a 40%). 

 

 

Figura 19: Espetros de IV-ATR de resíduos de pó de rolhas com TS no método standard e no 

método alternativo. 

 

Pode-se concluir que, quando se utiliza o método hidroalcoólico alternativo, parte do 

tratamento de superfície é extraído e simultaneamente mais partículas de pó são libertadas, 

como se pode visualizar pelo aspecto das membranas filtrantes utilizadas para análise por FTIR 
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onde é evidente a intensificação da cor acastanhada correspondente ao pó de cortiça 

(Figura 20). 

Nos Anexos 4 e 5 encontra-se a informação completa obtida dos registos de FTIR das várias 

amostras analisadas bem como os correspondentes registos das segundas derivadas na região 

de 1850 a 650 cm-1, respetivamente. 

 

 

Figura 20: Membranas filtrantes de nitrato de celulose analisadas por FTIR. 

 

 

4.2 Ensaios de caracterização de etapas 

Na empresa Top Series Unit, um lote de rolhas percorre um percurso fixo, desde a sua entrada 

na empresa como “produto bruto” até à sua saída como produto final. Esse fluxograma 

encontra-se representado como Figura 21. 

 

Figura 21: Fluxograma de rolhas naturais.[31] 
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Nenhuma rolha é produzida a partir de pranchas de cortiça na Top Series Unit. Assim ao setor 

receção chegam vários lotes de rolhas de diferentes calibres de raça (rolha acabada de brocar 

sem nenhum tratamento ou acabamento), as quais de seguida são escolhidas em máquinas 

especializadas e separadas por classes. No setor de acabamentos mecânicos as rolhas são 

transformadas em aspecto físico, depois são lavadas com determinados produtos químicos e, 

posteriormente, secas num secador em agitação onde no interior passa uma corrente de ar 

quente (60ºC) aquecida por combustão de gás natural.  

Após a passagem pelo setor de secagem, as rolhas são novamente escolhidas para que sejam 

retiradas as rolhas com defeitos graves que possam comprometer a sua eficiência como 

vedante, e são capsuladas em máquinas especializadas. Só após ter sido verificado se cumprem 

todos os requisitos de qualidade (nomeadamente, testes de colagem e controlo dimensional),  

são encaminhadas para a zona de expedição. 

Para perceber e identificar que factores externos poderiam estar a influenciar o teor de pó 

libertado pelas rolhas, fez-se um estudo às fases: lavação, secagem, escolha e tratamento de 

superfície, isto é, às etapas específicas em que se deveria verificar uma redução do teor de pó 

nas rolhas naturais dado envolverem processos específicos de despoeiramento.  

Começou-se por analisar um lote (rolhas com a mesma origem) de rolhas naturais de calibre 

27x23, classe superior e com acabamento chanfrado. Estipulou-se que para cada etapa seriam 

realizados os testes de quantificação de teor de pó pelos dois métodos: standard e alternativo 

e recolheu-se uma amostra de 200 rolhas representativa do lote das seguintes etapas: após 

lavação e secas na estufa, após lavação e secas no tambor da lavação (secador industrial), 

escolha/passagem e tratamento. O tratamento de superfície foi aplicado em rolhas que foram 

previamente secas na lavação enquanto que as rolhas secas na estufa foram secas no laboratório 

até se obter uma humidade relativa de 5-6%. Os resultados do teor de pó obtidos para as rolhas 

provenientes de diferentes etapas do processo produtivo encontram-se na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Teor de pó de rolhas 27x23 e classe superior de diferentes etapas. 

Etapa 

Teor de pó (mg/rolha) ± desvio padrão (mg/rolha) 

Água * Etanol a 40% * 

Após lavação e secas na estufa 0,8 ± 0,1 0,5 ± 0,1 

Após lavação e secas no secador 1,3 ± 0,1 1,0 ± 0,1 

Escolha/passagem 1,0 ± 0,1 1,1 ± 0,1 

Tratamento de superfície 0,8 ± 0,1 3,4 ± 0,7 

*24 replicados por etapa 
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Como se pode visualizar, realizando uma diferente secagem (estufa ou no secador industrial), 

obtiveram-se diferentes teores de pó. A secagem na estufa, é feita num ambiente “ideal” pois 

é um meio isento de contaminações, sendo as rolhas sempre secas em pequenas quantidades e 

ainda é aplicada alguma agitação manualmente para que todas as rolhas sequem 

uniformemente até atingir um teor de humidade relativa pretendida. Já no secador industrial 

da lavação (Figura 22)  para rolhas deste calibre próximo do padrão, secam-se de uma só vez 

cerca de 100 000 rolhas com agitação constante de 4 rpm durante 2h (o tempo de secagem 

varia consoante as condições ambientais do meio envolvente). 

 

 

Figura 22: Secador industrial (setor da lavação). 

 

A justificação para esta diferença no teor de pó utilizando o secador, consiste no facto de este 

ser um factor de contaminação das rolhas. Devido à corrente de ar quente utilizada e à agitação 

seria de esperar o contrário, isto é, o teor de pó devia apresentar um valor próximo das rolhas 

da etapa após lavação e secas na estufa. Como a limpeza do secador é feita de 2 em 2 dias, 

realizam-se cerca de 24 secagens de lotes de rolhas entre limpezas consecutivas. Uma das 

medidas corretivas para não ocorrer esta contaminação consistiria numa limpeza com maior 

periodicidade, por exemplo diariamente, ou aumentar a intensidade da corrente de ar 

utilizada, ou a agitação do tambor, de forma a não acumular grandes quantidades de  pó entre 

as paredes do tambor do secador. 

Relativamente às rolhas da etapa escolha, visualiza-se uma ligeira diminuição do teor de pó 

quando o teste é realizado pelo método standard. Desde o seu transporte em carros do secador 

até às máquinas de escolha eletrónica, desde as sucessivas passagens manuais entre cestos e a 

colocação na moega (consiste no reservatório onde são colocadas as rolhas para serem 

escolhidas pelas máquinas), as rolhas nesta etapa nunca estão “paradas”. Com tanto 

movimento, justifica-se a libertação de partículas verificando-se uma redução do teor de pó. 
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Na etapa de tratamento as rolhas são previamente tratadas em vários tambores que consistem 

em equipamentos adequados à aplicação de variados tratamentos de superfície (programas já 

definidos). Independentemente do TS, todos os programas se iniciam com um despoeiramento 

de cerca de 10 minutos, posteriormente é aplicado o tratamento e nesta etapa o 

despoeiramento é efetuado usando uma corrente de aspiração ligada ao tambor enquanto este 

se encontra em agitação. 

 Constata-se uma redução do teor de pó, no entanto, ao realizar um despoeiramente e 

aplicação de um tratamento de superfície seria de esperar um valor inferior ao obtido no 

método standard pois no método alternativo com etanol a 40% já se concluiu que para atingir 

um valor tão elevado, e através da análise FTIR, que se está a quantificar constituintes do 

tratamento de superfície (parafina e silicone) que ficarão agregados às partículas de pó de 

cortiça.  

De forma a perceber de que maneira o método utilizado, standard (água) ou alternativo com 

etanol a 40%, influencia na remoção de partículas de pó nas várias etapas, realizou-se uma 

análise granulométrica ao resíduo de pó presente nas membranas filtrantes por difração laser. 

As amostras de resíduo de pó analisadas (presentes nas membranas filtrantes) foram dispersas 

em solução de 99% de etanol correspondem aos dois métodos e com as duas secagens. Foi 

também avaliada a influência do tempo necessário para dispersão das partículas de pó em 

etanol no banho de ultrassons. 

Começou-se por analisar a diferença entre os dois métodos, água destilada e etanol a 40% em 

rolhas secas na estufa (Figura 23 e 24). 

 

Figura 23: Distribuição do tamanho médio de partículas do resíduo de pó de rolhas secas em 

estufa – método standard. 
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Figura 24: Distribuição do tamanho médio de partículas do resíduo de pó de rolhas secas em 

estufa – método alternativo. 

 

Os valores estatísticos obtidos ajudam a analisar melhor as distribuições obtidas e encontram-se 

na Tabela 4. 

Tabela 4: Resíduo de pó de rolhas secas em estufa – características das partículas. 

 
Água Etanol a 40% 

1 min 5 min 10 min 1 min 5 min 10 min 

Média (µm) 185,3 192,6 1,7 159,0 123,6 74,4 

Desvio padrão (µm) 136,0 190,6 1,0 128,7 114,8 45,5 

Mediana (µm) 152,8 92,0 2,0 120,2 79,6 63,0 

Moda (µm) 429,2 471,1 2,5 127,6 50,2 55,1 

Área sup. Específica 2498 946 62122 3108 4434 1564 

 

Quanto ao tempo que a amostra esteve em ultrasons concluí-se que com o aumento do tempo 

as partículas apresentam diâmetros inferiores, devendo-se ao facto de as partículas 

encontrarem-se agregadas.Da comparação entre as duas amostras, verifica-se que em água há 

uma libertação de partículas mais pequenas que etanol a 40%, portanto, a média e mediana em 

etanol a 40% são superiores aos valores obtidos em água. Como a membrana filtrante de nitrato 

de celulose possui uma porosidade de 1,2 µm, não seria de esperar que fossem detetadas 

partículas de diâmetro tão pequeno por isso, concluí-se que estas partículas se encontravam 

agregadas umas às outras provavelmente auxiliado pelos componentes do TS e quando 

submetidas aos ultrasons desagregaram-se. 

A moda consiste no valor com maior frequência, em água é de 2,54 µm enquanto que em etanol 

a 40% é 55,14 µm. Conclui-se que as particulas extraídas em água são em média mais pequenas, 
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e apresentam uma área superficial maior, podendo afirmar-se que o etanol extrai maior 

percentagem de partículas de pó de maiores dimensões dos poros da rolha natural. Na Figura 

25 visualiza-se duas membranas filtrantes com os resíduos de pó de rolhas (obtidos por duas 

soluções diferentes) submetidos a análise granulométrica. 

 

 

Figura 25: Membranas filtrantes com resíduo de pó. A: método standard; B: método 

alternativo. 

 

Da análise granulométrica dos resíduos de pó correspondente às rolhas submetidas a secagem 

em situação real, isto é, secas no secador industrial da lavação, realizou-se a comparação entre 

os dois métodos (água e etanol a 40%). Para conseguir compreender melhor as distribuições 

obtidas, encontram-se na Tabela 5 os valores estatísticos de cada uma. A distribuição do 

tamanho de partículas dos dois métodos para diferentes tempos em ultrasons pode-se visualizar 

na Figura 26 e 27. Comparando os valores obtidos, pode-se afirmar que ambas as curvas são 

assimétricas à direita e que há uma maior distribuição de tamanho de partículas em etanol a 

40%, logo a média, mediana e desvio padrão obtidos são maiores que os valores de água.  

 

Figura 26: Distribuição do tamanho médio de partículas do resíduo de pó de rolhas secas no 

secador industrial – método standard. 
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Figura 27: Distribuição do tamanho médio de partículas do resíduo de pó de rolhas secas no 

secador industrial – método alternativo. 

 

Tabela 5: Resíduo de pó de rolhas secas no secador industrial – características das partículas. 

 
Água Etanol a 40% 

1 min 5 min 10 min 1 min 5 min 10 min 

Média (µm) 224,4 82,7 1,8 152,0 86,1 63,9 

Desvio padrão (µm) 273,4 60,2 1,0 183,4 71,5 43,8 

Mediana (µm) 126,8 62,6 2,0 85,0 61,2 51,1 

Moda (µm) 105,9 203,5 2,5 66,4 50,2 50,2 

Área sup. Específica 1841 4205 55803 3672 3966 4509 

 

Analisando as Figuras 26 e 27, tanto em método standard como em método alternativo, 

observa-se uma conjunto de partículas da ordem de 1 mm de diâmetro correspondendo à 

contaminação observada no secador industrial. No entanto, ao colocar a amostra durante mais 

tempo em ultrasons, verifica-se que não são partículas com esse diâmetro, mas agregados de 

partículas. 

 

Para determinar se diferentes processos de secagem iriam influenciar os resultados, realizaram-

se ensaios de quantificação do teor de pó em rolhas com diferentes processos de secagem, 

estufa e secador, antes e depois de submetidas ao tratamento de superfície (Figuras 28 e 29). 

Neste caso apenas se realizaram ensaios pelo método standard (água destilada), dado não se 

pretender quantificar os componentes de tratamento de superfície, tendo sido usadas rolhas 

de um lote representativo da classe superior. 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 200 400 600 800 1000

%
 v

o
lu

m
e

Diâmetro (µm)

1 min

5 min

10 min



Desenvolvimento de novas rolhas de elevado desempenho na libertação de partículas 

Resultados e Discussão                   32 

 

Figura 28: Quantificação do teor de pó para secagem em estufa. 

 

 

Figura 29: Quantificação do teor de pó para secagem em secador industrial. 

 

Analisando os resultados das médias de teor de pó (�̅�) verifica-se que usando o método 

standard, obtém-se um teor de pó para a estufa de 0,4 mg/rolha e que o tratamento de 

superfície é eficiente, pois embora as rolhas secas no secador possuam maior quantidade de 

pó, 0,7 mg/rolha, o TS aplicado consegue obstruir os defeitos da superfície da rolha natural, 

resultando em teores de pó muito similares, 0,3 mg/rolha. 
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4.3 Estudo preliminar de método alternativo para despoeiramento de 

rolhas  

Quanto ao método alternativo de despoeiramento, este apresenta inovações relativamente ao 

anterior visto que passa-se de um despoeiramento em que apenas se utiliza uma corrente de 

aspiração num tambor em constante agitação para um processo de despoeiramento utilizando 

vácuo, transporte pneumático e forças centrífugas, ocorrendo a separação gravitacional por 

tamanho de partículas. Para tal, utilizou-se uma instalação experimental (Figura 12) existente 

no Departamento de Engenharia Química da FEUP.  

Utilizou-se uma mistura de grânulos de cortiça, de dimensões ± 3 mm, com pó de cortiça, 

(mistura não coesa) que foi colocada no silo como se pode verificar na Figura 30. 

 

 

Figura 30: Mistura de grânulos e pó de cortiça colocada no silo. 

 

Ao ativar o equipamento verificou-se que após 2 minutos a corrente de transporte pneumático 

ficou bloqueada com grânulos de cortiça e por isso colocou-se termo à experiência. Tal deveu-se 

às dimensões dos grânulos serem de grandes dimensões (± 3 mm de diâmetro) obstruindo 

completamente a passagem de transporte pneumático.  

No entanto da mistura inicial que prosseguiu na tremonha conseguiu-se separar apenas uma 

fração do pó de cortiça da restante mistura como se pode visualizar na Figura 31.  
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Figura 31: Frações separadas de pó de cortiça - A: pelo ciclone 2; B: restante mistura que 

passou na tremonha (ciclone 1). 

 

Como se pode visualizar pela análise granulométrica realizada à amostra do pó de cortiça 

utilizado nesta experiência (Figura 32) e sabendo que o ciclone foi dimensionado para separar 

partículas até 200 µm, verifica-se que apenas de deverá ter separado uma fração de 2,7% em 

volume das partículas presentes no pó de cortiça, correspondente às partículas mais finas. 

Analisando a distribuição do tamanho médio de partículas, esta apresenta um comportamento 

semelhante a uma distribuição normal, iniciando-se com um mínimo de 0,04 µm até um máximo 

de 1822 µm. 

 

Figura 32: Distribuição do tamanho médio de partículas da amostra de pó de cortiça. 

 

O valor médio do diâmetro das partículas era de 503,2 µm, com uma mediana de 402 µm e um 

desvio padrão de 393 µm. Verifica-se que existe mais partículas de diâmetro 494 µm (moda) e 

neste caso é uma distribuição unimodal. O coeficiente de variação (CV) da distribuição de 

tamanho de partículas é de 78,09% que se interpreta como a percentagem da dispersão (desvio 
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padrão) da média. Relativamente à curtose, intervalo onde ocorre a média, assume valor de 

1,47 (maior que zero), concluí-se que a função densidade é assimétrica à direita, possui um 

intervalo de confiança de 95% de valor de 1273 e apresenta uma área superficial específica de 

891,4.  

Da realização desta experiência, pode-se afirmar que este tipo de separação de sólidos 

não-coesos é uma boa hipótese futura para implementação a nível industrial na estapa de 

tratamento de superfície. Existem diversos estudos de aplicação de ciclones pela empresa 

Advanced Cyclone Systems desenvolvidos pelo Professor Romualdo Salcedo utilizados na 

redução de emissão de partículas de cortiça[32], tendo já desenvolvido um case study “Hurricane 

cyclones to reduce particulate matter from a biomass boilers”para a unidade Amorim Cork 

Composites S.A.. [33] 

Neste caso, seria necessário efetuar novos ensaios e dimensionar uma instalação em que os 

ciclones conseguissem separar todas as partículas, com uma distribuição de tamanho médio de 

partículas igual à amostra analisada de pó de cortiça, de rolhas naturais presente numa corrente 

de transporte pneumático entre a moega (reservatório) e o tambor de tratamento de superfície. 

 

4.4 Rolha-Top: rolha natural com disco 

Quanto à outra medida para reduzir a quantidade de pó libertada (anti dust) idealizou-se uma 

nova rolha que apresente boas eficiências física, química e mecânica em termos de desempenho 

como vedante. Neste projeto, a Rolha-Top possui as seguintes características:  

1. o corpo da rolha é constituído por um corpo de rolha natural de classe inferior; 

2. existe um disco de rolha natural de classe superior num dos topos. 

Essas características podem ser visualizadas na Figura 33. De forma a simplificar, esta nova 

rolha denominar-se-á como Rolha-Top 

 

Figura 33: Rolha-Top natural. A: em perspectiva; B: no interior (corte transversal). 
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Ao analisar a Figura 33, verifica-se que a altura do disco coincide com a altura do acabamento 

chanfrado aplicado à rolha natural, como consequência toda a área do vedante exposta à bebida 

a engarrafar corresponde apenas à área do disco. 

Os discos foram produzidos na unidade destinada a bebidas espumantes denominada Champcork 

pertencente à Corticeira Amorim & Irmãos S.A., e também nesta unidade foram colados a um 

lote de rolhas de calibre 27x23 de classe inferior (1º), chegando assim à Top Series Unit. Nesta 

unidade, na etapa acabamentos mecânicos, as rolhas passaram numa máquina de acabamentos 

(neste caso são chanfradas) em que o acabamento foi aplicado no topo que contém o disco, 

sendo sequencialmente as rolhas lavadas no programa standard da empresa para rolhas naturais 

e secas no secador industrial. 

A análise visual ao lote finalizado permitiu concluir que com a aplicação do disco, o lote seria 

classificado como classe superior, isto é, houve um melhoramento da qualidade geral da rolha 

que passou de classe 1º para superior.  

Para criar referências de modo a comparar com as Rolhas-Top desenvolveu-se o método de 

determinação do teor de pó em garrafa que simula o processo de transporte após 

engarrafamento.  

As Rolhas-Top testaram-se apenas por esse método, visto que os testes realizados teriam de ser 

aplicados apenas ao disco e não ao restante corpo da rolha que é de classe inferior e portanto 

o teste de quantificação do teor de pó não se aplica. 

Os valores médios obtidos encontram-se na Tabela 6 em que também se compara com os valores 

de rolhas de classe superior sem disco e com os valores de classe 1º, ou seja, compara-se com 

os valores das classes do corpo e do disco. É de notar que todas as rolhas utilizadas nestes 

ensaios foram submetidas aos mesmos processos de lavação, secagem, acabamento e 

tratamento de superfície. 

 

Tabela 6: Valores de teor de pó - método em garrafa. 

Tipo de Rolha Teor de pó (mg/rolha) ± desvio padrão (mg/rolha) 

Classe Superior * 0,3 ± 0,1 

Classe 1º * 0,8 ± 0,3 

Rolha-Top ** 0,2 ± 0,1 

* 6 replicados por classe (30 garrafas); ** 4 replicados (20 garrafas). 
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Pelos valores obtidos pode-se afirmar que a incorporação de um disco de classe superior resulta 

em menor teor de pó libertado (cerca de 0,2 mg/rolha) quando comparado com o valor 

libertado pela correspondente superfície da rolha de classe 1º (cerca de 0,8 mg/rolha). Mostra 

uma tendência correcta já que o valor obtido em Rolhas-Top é semelhante ao valor da classe 

superior. No entanto, é de salientar que devido aos resultados obtidos, o método em garrafa 

(simulação da situação de engarrafamento) poderá não ser o mais adequado. A sensibilidade 

deste método para determinar o teor de pó por rolha capsulada é baixa visto que o desvio 

padrão é praticamente igual ao valor médio do teor de pó por rolha.  

Com vista a caracterizar o resíduo de pó obtido pelo método em garrafa foi efetuada a análise 

de IV-ATR da respetiva membrana filtrante de rolhas naturais tratadas, simulando o processo 

de transporte após engarrafamento. As membranas filtrantes utilizadas eram semelhantes `da 

Figura 34 e o espetro IV obtido encontra-se na Figura 35. 

 

Figura 34: Membrana filtrante com o resíduo de pó de rolhas com TS obtida pelo método em 

garrafa. 

 

Figura 35: Espetro de IV-ATR de resíduo de pó de rolhas com TS obtido pelo método em 

garrafa. 
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Pode-se verificar que muitos dos picos identificados correspondem aos picos da membrana 

filtrante de nitrato de celulose[27] utilizada: a 1633 cm-1 referente à ligação N-O (distensão 

assimétrica), o pico 1276 cm-1 da ligação N-O (distensão simétrica) e 831 cm-1 da ligação C-O, a 

1161 cm-1 a ligação C-O (distensão) e a 749 cm-1 corresponde a ligações NO2 (flexão). Ainda se 

identificam picos no registo referentes a componentes da cortiça: a 2918 cm-1 e 2849 cm-1 

corresponde à ligação C-H de componentes da suberina e a zona entre os picos 1488 cm-1 e 

1371 cm-1 correspondes ao componentes extrativos da cortiça[28]. É de notar que, embora seja 

uma rolha com TS capsulada, não se identifica na análise FTIR componentes do tratamento de 

superfície (ausência de picos a 1019 cm-1 e 799 cm-1 correspondentes à ligação Si-O-Si) e que a 

presença de picos correspondentes à membrana filtrante é devida à reduzida quantidade de 

resíduo de pó (superfície de pó não compacta) presente na membrana, como se pode ver na 

Figura 34. Tal está evidenciado na Figura 36, onde se encontra representada a 2ª derivada 

comparando o registo do método em garrafa com o da membrana de nitrato de celulose. 

 

Figura 36: Espetro de IV de resíduos de pó de rolhas (método em garrafa) e membrana 

filtrante de nitrato de celulose da segunda derivada em absorvância do registo ATR na região 

entre 1850 e 650 cm-1. 

 

Para perceber que partículas de pó estavam a ser detetadas, efetuou-se a análise 

granulométrica do resíduo de pó de uma membrana de nitrato de celulose utilizada no ensaio 

do método em garrafa. A distribuição de partículas obtida encontra-se na Figura 37 e os valores 

estatísticos obtidos encontram-se na Tabela 7. 
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Figura 37: Distribuição do tamanho médio de partículas de rolhas em método em garrafa. 

 

Tabela 7: Resíduo de pó de rolhas pelo método em garrafa – características das partículas. 

 Etanol a 40% 

Média (µm) 0,9 

Desvio padrão 0,23 

Mediana (µm) 0,1 

Moda (µm) 0,09 

Área sup. Específica  458 

 

A comparação destes dados com os correspondentes obtidos pelo método standard (Figura 26 

e Tabela 5) e o método alternativo (Figura 27 e Tabela 5) permite concluir que os resíduos de 

pó obtidos têm características diferentes. As partículas extraídas no ensaio do método em 

garrafa são de diâmetro muito pequeno já que o valor mais frequente é de 0,0884 µm e a àrea 

de superfície específica obtida é apenas de 458 µm2. 

Tal facto poderá dever-se principalmente à área exposta da rolha quando efectuado o teste de 

teor de pó, o que reduziu a quantidade de poros expostos à solução, resultando um baixo teor 

de pó. 

Devido à dispersão das partículas de pó pela membrana filtrante, não terá ocorrido à 

aglomeração das partículas como se verificou no caso das membranas filtrantes  com maior teor 

de pó de rolhas secas no secador industrial (por exemplo Figuras 23 e 24, Tabela 3). 
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4.5 Linha de engarrafamento – análise da libertação de partículas 

Devido a reclamações relativas à libertação de partículas para as bebidas, coloca-se uma nova 

questão: será que as rolhas ao serem colocadas numa linha de engarrafamento, ao chocarem 

umas nas outras, poderá influenciar a quantidade de partículas de pó libertadas para a bebida?  

De forma a simular esse cenário, utilizou-se um prato vibratório (Figura 38) onde foram 

colocadas as rolhas em vibração durante 10 minutos. Definiu-se esse como o tempo de 

residência máximo possível de uma rolha no prato vibratório. Inicialmente assegurou-se a não 

existência de pó antes da realização do ensaio. Após os 10 minutos de vibração, visivelmente 

não se verificou a presença de pó libertado. Porém de maneira a conseguir provar que este 

factor não influenciava, efetuou-se testes de teor de pó em método standard às rolhas 

submetidas a este período de vibração. 

 

 

Figura 38: Prato vibratório com rolhas simulando uma linha de engarrafamento. 

 

Os resultados dos ensaios que compara o comportamento com rolhas que não estiveram sujeitas 

a esta simulação, estão apresentados na Figura 39. As rolhas pertenciam todos ao mesmo lote 

de classe superior, tendo sido todas submetidas ao mesmo TS.  

 

Analisando os resultados, não se observa nenhuma diferença entre o teor de pó de rolhas 

colocadas no prato vibratório relativamente ao teor de pó das rolhas não submetidas a vibração. 

A passagem pelo prato vibratório ,que simula uma linha de engarrafamento, não demonstra ser 

um factor que influenciará a libertação de partículas de pó de cortiça. 
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Figura 39: Quantificação do teor de pó de rolhas naturais – simulação de uma linha de 

engarrafamento com e sem vibração. 

 

No entanto, para clarificar a situação, deveriam ser realizados novas determinações de teor de 

pó pelo método em garrafa a rolhas sujeitas à passagem pelo prato vibratório, comparando com 

rolhas não submetidas a esse processo.  
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5 Conclusões 

O âmbito deste projeto de dissertação densenvolvida na empresa Top Series Unit S.A. teve 

como objetivo desenvolver uma nova rolha de cortiça natural como medida anti dust, ou seja, 

que possuisse um elevado desempenho na libertação de partículas de pó quando utilizado a 

rolha como vedante de bebidas espirituosas (teor alcoólico igual ou superior a 40%).  

Os estudos desenvolvidos iniciaram-se por adaptar métodos de quantificação de partículas 

libertadas, adequados à situação para as quais as rolhas vão ser utilizadas como vedantes. 

No estudo sobre a determinação do teor de pó libertado por rolha de cortiça natural, para os 

dois métodos: standard (água destilada) e alternativo (etanol a 40%) utilizou-se amostras 

representativas dos dois métodos. Em ambos os métodos indentificou-se uma relação inversa 

entre a qualidade da classe da rolha natural sem tratamento de superfície aplicado e o teor de 

pó libertado. Enquanto que com rolhas naturais submetidas a tratamento de superfície, 

observou-se diferentes comportamentos nos valores obtidos em teor de pó (mg/rolha) 

consoante o método utilizado: em standard verificou-se uma redução, enquanto que em etanol 

a 40% observou-se um aumento para qualquer classe de rolha. 

De forma a compreender os diferentes resultados de teor de pó obtidos, analisou-se o resíduo 

de pó existente nas membranas filtrantes por espetroscopia de infravermelho, tendo-se 

detetado, além dos componentes característicos da cortiça, a presença de componentes do 

tratamento de superfície. 

Com vista a avaliar o efeito do transporte após engarrafamento, desenvolveu-se um método de 

quantificação de teor de pó em garrafa usando etanol a 40%. O aumento da sensibilidade do 

método foi alcançado alterando o tempo de agitação para 15 horas, o que permitiu criar valores 

de referência de teores de pó para diferentes classes de rolhas naturais, observando-se a 

relação inversa existente no método standard. 

O desenvolvimento das Rolhas-Top como medida anti dust foi avaliado pela determinação do 

teor de pó pelo método em garrafa. A inclusão de um disco de classe superior num corpo de 

rolha de classe inferior resultou em teores de pó da ordem de grandeza de uma rolha de classe 

superior, tendo diminuido o teor de pó de 0,9 para 0,2 mg/rolha. 

Para avaliar a situação geral da empresa relativamente ao problema existente, fez-se um 

estudo de factores externos passíveis de contaminações de partículas de pó de cortiça ao longo 

do processo produtivo de rolhas. O estudo das várias estapas identificou o secador industrial na 

etapa da lavação como o factor que tem influência na libertação das partículas de pó. A 
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caracterização por análise granulométrica, permitiu verificar que as partículas de maiores 

dimensões são encontradas na etapa da lavação. 

Em relação às soluções anti dust o novo método de despoeiramento apresenta-se como uma 

boa alternativa ao despoeiramento existente. Porém, pode-se fazer essa afirmação meramente 

de forma qualitativa dado que devido às dimensões dos ciclones existentes, apenas se conseguiu 

separar uma fração muito pequena de pó da restante mistura não-coesa. Como trabalho futuro 

será necessário continuar o estudo sobre a aplicação de ciclones, dimensionamento do sistema 

e como pode ser aplicado ao tambor de tratamento de superfície. 

 

5.1 Objectivos Realizados 

Realizando uma análise geral ao trabalho desenvolvido, verifica-se que quase todos os objetivos 

propostos foram cumpridos: histórico para caracterização das várias classes de rolha natural 

em método standard e em etanol a 40%, estudo de possíveis factores de contaminação em 

diferentes etapas do fluxograma de rolhas natural, histórico de várias classes com e sem TS no 

método em garrafa, estudo de variáveis como maceração e diferentes secagens, análise FTIR a 

diferentes membranas filtrantes para identificar componentes, análise granulométrica para 

realizar a caracterização do tamanho de partículas libertadas, avaliação do factor linha de 

engarrafamento na libertação de partículas de pó, validação das Rolhas-Top quanto à libertação 

de partículas e realização experimental de uma nova técnica de despoeiramento a aplicar numa 

fase de pré-tratamento. 

 

5.2 Outros Trabalhos Realizados 

A realização deste estágio permitiu a execução de tarefas de rotina em trabalhos internos da 

empresa, mais especificamente nas actividades diárias do departamento de qualidade da Top 

Series Unit: preparação de amostras para determinação de TCA, quantificação do tratamento 

de superfície, controlo de qualidade de amostras de produto final, ensaios de análise sensorial, 

controlo de humidade, quantificação de cor de amostras, entre outras actividades adjacentes 

necessárias ao funcionamento do laboratório. 

 

5.3 Limitações e Trabalho Futuro 

Durante a realização deste estágio/dissertação apareceram algumas dificuldades importantes 

que atrasaram ou até mesmo travaram o progresso do projeto. Inicialmente, para criar o 
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histórico de classes de rolhas naturais, relativamente à quantidade de partículas libertadas, 

para comparar com as Rolhas-Top, limitava as amostras ao calibre padrão: 27x23.  

Quanto às soluções anti dust encontraram-se várias limitações. Relativamente às Rolhas-Top, 

como foram fabricadas na Champcork, S.A., demoraram muito tempo a ser produzidas, o que 

fez com que apenas se começasse a trabalhar com elas em Maio. Uma outra limitação resume-

se ao facto de que para validar este produto apenas se poder realizar o método de quantificação 

de teor de pó em garrafa (método garrafa), concluindo-se que com os resultados originados 

este método deverá ser optimizado. 

Por fim, apresentou-se uma outra dificuldade ao ter recorrido à faculdade para usar uma 

instalação experimental já existente de forma a fazer meramente uma análise qualitativa. 

Como não estava adaptada à separação de pó de grânulos de cortiça, apenas se pode fazer uma 

conclusão de forma geral e não se realizou uma implementação a nível industrial. 

Por isso, concluí-se que esta dissertação servirá como ponto de partida para estas soluções anti 

dust, visto que ainda há muito trabalho a desenvolver: novo método de simulação de 

engarrafamento, técnicas novas de despoeiramento, validação da Rolhas-Top. 

 

5.4 Apreciação final 

Esta dissertação serve de ponto de partida para realizar um estudo aprofundado sobre a 

libertação de partículas em bebidas espirituosas, problema maioritário na empresa Top Series 

Unit S.A., apresentado-se como uma mais valia, já que o objetivo desta empresa é a satisfação 

dos seus clientes. 

O desenvolvimento da dissertação em ambiente empresarial foi uma boa experiência em vários 

sentidos: a nível pessoal, aprender a trabalhar em equipa, a desenvolver capacidades e de que 

maneira podemos aplicar na prática o que aprendemos durante todos estes anos na FEUP.  
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Anexo 1 Unidades Industriais da Corticeira 

Amorim & Irmãos 

Tabela A1.1: Distribuição da Corticeira Amorim & Irmãos, S.A. 

Corticeira Amorim & Irmãos, S.A. 

Unidade industrial (UI) Atividade 

Amorim & 

Irmãos 

S.G.P.S. 

Equipar (EQP) 
Amorim Florestal, S.A.: descortiçamento, armazenagem e preparação 

da matéria-prima; produz rolhas twin Top e aglomeradas 

Amorim e Irmãos  

Lamas (A&I) 
Fabrico de rolha natural para todas as restantes unidades 

Amorim 

Distribuição (AD) 
Marcação e tratamento de todo o tipo de rolhas 

Champcork (CHK) Produção de rolhas de champanhe e aglomeradas 

Top Series Unit 

(TSUNIT) 
Produção de rolhas capsuladas e especialidades de cortiça 

Portocork (PTK) Tratamento, escolha e lavação de rolhas naturais 

De Sousa (DS) Produção de rolhas de microaglomerado Neutrocork 

Vasconcelos & 

Lincke (VL) 
Escolha de rolhas naturais e acquamark 

Amorim Cork Composites Desenvolvimento de novos aglomerados e compósitos para a NASA  

Amorim Revestimentos S.A. Produção de pavimentos e revestimentos 

Amorim Isolamentos S.A. 
Processamento de aglomerados de cortiça como isolamentos térmicos 

e acústicos 

Amorim Cork 

Research 
I&D 

Investigação, desenvolvimento e otimização de processos, tecnologias 

e criação de novos produtos 
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Anexo 2 Fluxograma de produção da TSUNIT 
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1. Receção de rolhas e cápsulas: os lotes são rececionados tendo em conta as 

necessidades da logística referidas em notas de encomenda e são controladas conforme 

PIE.RA.01. Verifica-se neste setor a receção de todo o tipo de materiais tais como rolhas 

cilíndricas, especialidades de cortiça, serviços prestados, cápsulas de madeira, plástico, 

PVC e estanho e todo o tipo de matérias necessários à produção tais como cola, 

embalagens de cartão, sacos plásticos, produtos químicos, etc. 

2. Escolha eletrónica: consiste numa separação e classificação das rolhas em classes 

utilizando máquinas de leitura ótica. Estas definem a que classe pertence cada rolha a 

partir de fotografias que tiram a cada uma (“olho de lince”). 

3. Acabamentos mecânicos: é um conjunto de operações de polimento mecânico, de 

forma a conferir as dimensões e acabamento final desejado. Existe dois tipos de 
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acabamento possíveis de conferir à rolha cilíndrica: boleado e chanfrado. Esta etapa 

envolve três fases: 

 Polir: reduz o diâmetro da rolha a partir do polimento do corpo. 

 Topejar: reduz o comprimento da rolha através de uma alteração do topo. 

 Bolear ou chanfrar: apenas se transforma um dos topos da rolha cilíndrica 

resultando num acabamento arredondado (bolear) ou angular (chanfrar).  

4. Lavação e secagem: é uma lavação química, que consiste em desinfetar e branquear as 

rolhas, conferindo-lhes um aspeto homogéneo utilizando para tal uma mistura de água, 

água oxigenada a 35%, hidróxido de sódio e determinados ácidos. Após a lavação, a 

secagem confere às rolhas um teor de humidade adequado à sua utilização. 

5. Escolha visual: consiste na separação das rolhas pelas diferentes classes, assim como 

na separação dos defeitos, em função das especificações definidas. É uma segunda 

escolha realizada para refinar o produto final para o cliente utilizando novamente 

máquinas de leitura ótica e tapetes de passagem de rolhas de forma a tornar o lote 

muito mais homogéneo e de melhor qualidade. Nesta atividade podem-se separar três 

tipos de rolhas não pertencentes ao lote: 

 Refugo: rolha que pertence a uma classe inferior. 

 Retrabalho: rolha posteriormente retrabalhada para produzir calibres inferiores. 

 Apara: rolha com defeitos graves, sem qualquer utilização prática, sendo apenas 

usadas para moer. 

6. Tratamento de superfície: consiste na aplicação de produtos lubrificantes, de forma a 

permitir a adequada funcionalidade do produto.  

7. Capsulagem e marcação: consiste na junção da cápsula à rolha, através de um 

aglutinante. Quando especificado, pode ser feita uma marcação “a fogo” na rolha. Para 

tal usam-se T-Cork exceto quando o produto envolve cápsulas de elevado valor ou 

quando possuem formas atípicas, nestes casos a capsulagem é realizada manualmente 

de forma a preservar o máximo possível o bom estado da cápsula.  

8. Escolha de rolhas capsuladas: consiste na separação de defeitos da capsulagem 

nomeadamente rolhas tortas (mal coladas), pingos de cola e fios de cola.  

9.  Embalagem: consiste em embalar as rolhas, de acordo com o especificado e, 

disponibilizá-las no armazém de expedição. 

10.  Expedição: consiste no envio de mercadoria do armazém de expedição, devidamente 

acondicionadas em paletes de madeira e embaladas, no meio de transporte solicitado 

para assim o cliente possa receber a mercadoria pretendida. 

11.  Injeção: esta etapa não vem mencionada no fluxograma da empresa mas não deixa de 

ser importante. É a única existente em todo a Corticeira Amorim & Irmãos e tem a 

funcionalidade de produzir cápsulas de plástico através da injeção de poliestireno com 
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o devido pigmento. Consoante a vontade do cliente ainda é possível realizar na injeção 

uma personalização de cápsulas nas devidas máquinas de gravação com tinta em 

cápsulas de madeira e de plástico ou com fita colorida no caso de cápsulas com relevo. 

 

Por fim, há uma outra atividade muito importante que faz a ligação entre todos os setores 

respondendo às suas necessidades que é o mizusumashi que consiste num operador logístico 

com a funcionalidade o transporte interno de material e informação. O transporte é realizado 

num comboio de número variável de carruagens percorrendo um trajeto cíclico de tempo 

definido. O objetivo principal é efetuar o abastecimento de material das várias estações com 

quantidades necessárias para cada volta. A comunicação com o mizusumashi é feita através de 

pedidos, colocados em quadros nas várias estações e por isso, torna-se uma alternativa ao 

empilhador. Tal é vantajoso porque a utilização do empilhador implica constantes deslocações 

e apenas transportando uma única unidade de volume (palete). 

Ao longo de todo o processo produtivo é realizado um controlo de qualidade nas várias etapas 

desde a receção até à expedição. Os responsáveis por este controlo são os vários elementos 

constituintes do departamento de qualidade onde se inclui o laboratório. Este setor analisa a 

qualidade visual e dimensional das rolhas e cápsulas, humidade relativa e quantificação de TCA 

nas rolhas, bem como controlo da qualidade de classes, quantificação de tratamento de 

superfície, quantificação do teor de pó libertado pelas rolhas, quantificação de cor libertada 

para a bebida, determinação de forças de extração, análises sensoriais, determinação de 

absorção em estufa, eficiência da colagem na capsulagem através de um teste de colagem e 

inspeção final do produto já embalado de forma a verificar se preenche todos os requisitos 

exigidos pelo cliente. É de salientar que ainda em cada setor cada operário também realiza 

testes de controlo de qualidade regularmente. 
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Anexo 3 Métodos de Ensaio 

A. Teste Teor de Pó 
 

 Objetivo: determinar o pó cedido por rolha de cortiça em contacto com água destilada. 

 Aplica-se a rolhas de cortiça sujeitas a tratamento de superfície 

 Processo: extração de amostra com água destilada, filtração por membrana, secagem e 

pesagem do filtrado. 

 Utensílios:  

1. Matrazes de 500 ml 

2. Proveta de 250 ml 

3. Agitador 

4. Filtro de membrana (poros de 1,2 µm) 

5. Sistema de filtração por vácuo 

6. Placas de Petri 

7. Estufa (103±5°C) 

8. Exsicador 

9. Balança (±0,0001g) 

 Reagentes: água destilada 

 Procedimento: 

 Colocar uma membrana numa caixa de Petri na estufa durante 30 minutos e 

posteriormente coloca-la a arrefecer no exsicador durante mais 30 minutos; 

 Pesar as caixas de Petri com a membrana no seu interior; 

 Em cada matraz, dois por amostra, colocar: 200ml de água + 8 rolhas e tapar 

com parafilm. 

 Colocar a agitar durante 30 minutos. 

 Alocar a membrana respetiva no sistema de vácuo e filtrar a solução. 

 Alojar novamente a membrana na respetiva caixa de Petri com o auxílio de uma 

pinça de forma a não danificar a membrana; 

 Colocar as caixas de Petri na estufa durante duas horas e por conseguinte deixar 

arrefecer no exsicador. 

 Quando estiverem totalmente frias, pesa-se novamente as caixas de Petri.  

 

 Para determinar a quantidade de pó libertada por rolha utiliza-se a seguinte equação: 

𝑇𝑃 =
(𝑃2−𝑃1)×1000

𝑛
                                                     (1) 

Em que: 

P1: massa do conjunto caixa de Petri + membrana (1ª pesagem) 

P2: P1 + pó (2ª pesagem) 

n: nº de rolhas em cada matraz 

 O resultado obtido determina-se pela média aritmética dos dois ensaios de cada 

amostra, arredondado às décimas e o valor vem em mg por rolha (mg/r). 
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B. Teste teor de pó em garrafa 

 Objetivo:determinar o pó cedido por rolha de cortiça quando em contacto com solução 

alcoólica de 40% em simulação de engarrafamento. 

 Aplica-se a rolhas de cortiça com tratamento de superfície 

 Processo: extração de amostra com solução 40% de etanol, filtração por membrana, 

secagem e pesagem do filtrado. 

 Utensílios: 

1. Garrafas de vidro com um gargalo apropriado ao calibre de rolha natural 

definido 

2. Proveta de 25 mL 

3. Agitador 

4. Filtro de membrana (poros de 1,2 µm)  

5. Sistema de filtração por vácuo 

6. Placas de Petri 

7. Estufa (103±5°C) 

8. Exsicador 

9. Balança (±0,0001g) 

 Reagentes: solução 40% de etanol 

 Procedimento: 

  Colocar uma membrana numa caixa de Petri na estufa durante 30 minutos e 

posteriormente coloca-la a arrefecer no exsicador durante mais 30 minutos; 

 Pesar as caixas de Petri com a membrana no seu interior; 

 Em cada garrafa, colocar: 200ml de solução 40% etanol + 1 rolha capsulada e 

colocar fita-cola à volta de forma a evitar que a rolha salte fora; 

 Colocar a agitar durante 15 h; 

 Alocar a membrana respetiva no sistema de vácuo e filtrar a solução; 

 Alojar novamente a membrana na respetiva caixa de Petri com o auxílio de uma 

pinça de forma a não danificar a membrana; 

 Colocar as caixas de Petri na estufa durante duas horas e por conseguinte deixar 

arrefecer no exsicador. 

 Quando estiverem totalmente frias, pesa-se novamente as caixas de Petri.  

 

 Para determinar a quantidade de pó libertada por rolha utiliza-se a seguinte equação: 

𝑇𝑃 =
(𝑃2−𝑃1)×1000

𝑛
                                                     (1) 

Em que: 

P1: massa do conjunto caixa de Petri + membrana (1ª pesagem) 

P2: P1 + pó (2ª pesagem) 

n: nº de rolhas em cada matraz 

 O resultado obtido determina-se pela média aritmética dos dois ensaios de cada 

amostra, arredondado às décimas e o valor vem em mg por rolha (mg/r). 
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Anexo 4 FTIR – Valores obtidos  

Nas seguintes Tabelas A4.1, A4.2 e A4.3 encontram-se os valores obtidos de todas as bandas de 

absorção analisadas por espetroscopia de infravermelho utilizando cinco membranas de 

celulose usadas para filtrar testes de teor de pó (Anexo 3) de diferentes situações: 

 Cork 1 -  Método da garrafa: rolhas com tratamento de superfície; 

 Cork 2 -  Método standard: rolhas com tratamento de superfície; 

 Cork 3 -  Método etanol a 40%: rolhas com tratamento de superfície; 

 Cork 4 -  Método standard: rolhas sem tratamento de superfície; 

 Cork 5 -  Método etanol a 40%: rolhas sem tratamento de superfície. 

 Filtro – Análise da membrana de celulose. 

 

Tabela A4.1: Resultados Cork 1,2 e 3. 

Cork 1 -  Método da garrafa 
(rolhas com TS) 

 Frequência 
(cm-1) 

Absorvância 

3283,51 0,05349 

2918,87 0,03843 

2849,98 0,03010 

2359,58 0,01064 

2114,48 0,00236 

1633,31 0,13064 

1488,26 0,05445 

1371,79 0,09271 

1276,41 0,15293 

1161,08 0,08419 

1065,63 0,14710 

831,77 0,16201 

749,03 0,10525 

676,55 0,12295 

609,42 0,13182 

544,69 0,12302 
 

Cork 2 -  Método standard 
(rolhas com TS) 

Cork 3 -  Método etanol a 40% 

(rolhas com TS) 

Frequência 
(cm-1) 

Absorvância 
Frequência 

(cm-1) 
Absorvância 

3345,51 0,04322 3356,74 0,04887 

2918,77 0,08395 2960,40 0,06956 

2850,41 0,06038 2917,14 0,15319 

2360,05 0,00775 2849,20 0,11655 

1737,11 0,06456 1737,43 0,10212 

1638,64 0,09131 1603,09 0,08854 

1509,53 0,04638 1509,73 0,06753 

1454,29 0,06062 1462,43 0,09293 

1417,89 0,05530 1416,16 0,08847 

1370,74 0,05902 1373,06 0,08821 

1260,28 0,19670 1259,40 0,25356 

1156,73 0,11532 1156,77 0,16003 

1019,86 0,30179 1088,96 0,28344 

799,80 0,26453 1017,21 0,36405 

748,96 0,10294 863,00 0,11532 

674,89 0,11949 796,65 0,34400 

608,73 0,11588 719,29 0,16559 

541,80 0,11344 660,85 0,17483 
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Tabela A4.2: Resultados Cork 4 e 5. 

Cork 4 -  Método standard (rolhas sem TS) Cork 5 -  Método etanol a 40% (rolhas sem TS) 

Frequência (cm-1) Absorvância Frequência (cm-1) Absorvância 

3354,67 0,02216 3356,13 0,02981 

2919,61 0,07006 2919,21 0,10349 

2850,88 0,05582 2850,83 0,08100 

2358,29 0,00755 2359,02 0,00866 

2325,07 0,00676 2112,07 0,00137 

2113,77 0,00132 1736,79 0,11221 

1982,48 -0,00156 1633,55 0,05315 

1736,55 0,07337 1600,43 0,04902 

1633,77 0,03622 1508,91 0,05211 

1601,09 0,03197 1463,81 0,06750 

1508,88 0,03775 1418,01 0,05676 

1463,51 0,04936 1366,55 0,05889 

1418,11 0,04080 1240,91 0,11435 

1366,65 0,04310 1158,13 0,15551 

1237,42 0,08090 1094,34 0,12269 

1157,82 0,10903 1032,50 0,14498 

1094,32 0,09142 849,99 0,06079 

1031,72 0,11474 817,93 0,06272 

881,29 0,04643 721,42 0,08367 

854,06 0,04684   

818,01 0,04500   

721,36 0,06002   

540,86 0,07619   

 

Tabela A4.3: Resultados da membrana de nitrato de celulose (filtro). 

Filtro 

Frequência (cm-1) Absorvância Frequência (cm-1) Absorvância 

3470,11 0,00685 1160,41 0,06370 

2917,45 0,00824 1061,80 0,18293 

2360,09 0,00437 1001,02 0,15311 

1740,41 0,01226 833,99 0,30868 

1643,14 0,23241 749,79 0,08249 

1427,65 0,02157 682,25 0,08700 

1373,46 0,03230 629,50 0,06942 

1276,39 0,33704 543,64 0,05454 
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Anexo 5  FTIR – 2as derivadas 

 

Figura A5.1: Espetro de IV de resíduos de pó de rolhas com (a rosa)  e sem TS (a laranja) em método alternativo da segunda derivada em 

absorvância do registo ATR na região entre 1850 e 650 cm-1. 
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Figura A5.2: Espetro de IV de resíduos de pó de rolhas sem TS em método standard (a verde) em método alternativo (a laranja) da segunda 

derivada em absorvância do registo ATR na região entre 1850 e 650 cm-1. 
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Figura A5.3: Espetro de IV de resíduos de pó de rolhas com TS em método standard (a vermelho) em método alternativo (a rosa) da segunda 

derivada em absorvância do registo ATR na região entre 1850 e 650 cm-1. 


