
TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  PPAARRAA  AA  EELLIIMMIINNAAÇÇÃÃOO,,  PPOORR  RRAADDIIAAÇÇÃÃOO  

GGAAMMAA,,  DDOOSS  MMIICCRROOOORRGGAANNIISSMMOOSS  EE  DDOO  TTCCAA  NNAASS  RROOLLHHAASS  

DDEE  CCOORRTTIIÇÇAA  
 

 

OOSS  CCOONNTTAAMMIINNAANNTTEESS  QQUUEE  SSEE  EENNCCOONNTTRRAAMM  NNAASS  RROOLLHHAASS  

Os “intrusos” que encontramos nas rolhas de cortiça e que colocam em risco o vinho, 

dividem-se em três grandes grupos: 

 Leveduras, que continuam o processo de interacção com os açucares, originando 

turvações e depósitos indesejáveis.  

Espécies predominantes: Cândida spp e Rhodotorula spp. 

 Bactérias, que reagindo com o álcool, açucares e matérias colorantes originam acima de 

tudo turvação e acidez volátil.  

Espécies predominantes: Gram positivas sob a forma esporeada. 

 Fungos, responsáveis pela biometilização com os cloroanisois e fenóis, originando o 

TCA, podendo alguns evoluir para dioxinas e micro toxinas, contaminantes que podem 

gerar preocupações acrescidas.  

Espécies predominantes: Amirilia Melea, Fusarium, Pennicilium e Aspergillus.  

 

OOSS  PPRROOBBLLEEMMAASS  DDAASS  RROOLLHHAASS  DDEE  CCOORRTTIIÇÇAA  

Conhecemos bem os problemas transmitidos pela rolha ao vinho: 

1. TCA, TBA e odores indesejáveis, como “terra”, “velho”, “químico” entre outros; 

2. Oxidações resultantes dos produtos aplicados para eliminação de microorganismos; 

3. Acidez e alterações resultantes dos microorganismos; 

4. Risco de resíduos tóxicos por deficiente uso de SO2; 

… entre outros. 

 

PPRROOCCEESSSSOO  PPAARRAA  AA  EELLIIMMIINNAAÇÇÃÃOO  DDEESSSSEESS  PPRROOBBLLEEMMAASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROCESSO PARA A ELIMINAÇÃO/REDUÇÃO DE COMPOSTOS COM 

GOSTO/ODOR A MOFO EM MATERIAIS PARA CONTACTO COM ALIMENTOS E 

BEBIDAS, E EM ALIMENTOS E BEBIDAS é realizado na Unidade Tecnológica de 

Radioesterilização (UTR). 

    246 TCA 

PREVENTIVO = DOSE 25 kGy 

Elimina leveduras, bactérias e fungos, 

anulando a progressão da biometilização que 

origina o TCA. 

Biometilização 

CURATIVO = DOSE ATÉ 100 kGy 

Dependendo da contaminação inicial para definir a 

dose, elimina até 97,9% do TCA. Mantém os 

padrões de eliminação do preventivo. 

Cloroanisóis  /  Fenóis 



 

CCOOMMOO  UUTTIILLIIZZAARR  OO  PPRROOCCEESSSSOO  

O cliente fornece as rolhas de acordo com as suas necessidades, obedecendo ao seguinte 

procedimento: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 Lote definido, registado e padronizado 

 Rolhas marcadas e embaladas 

 Contaminação inicial definida 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Certificação de dose 

 

 

  

 

 
 

 


