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O  d e b a t e  s O b r e  c O m O  d e v e  s e r  a  m e l h O r  f O r m a

       d e  f e c h a r  u m a  g a r r a f a  d e  v i n h O  e s t á  a p e n a s  c O m e ç a n d O .

    r O l h a s  O u  t a m p a s ?  c O n h e ç a  O s  a r g u m e n t O s  d e  c a d a

                  u m  d O s  l a d O s  e  d e c i d a  p O r  v O c ê  m e s m O

  nos últimos tempos, uma questão vem se tornando 

o centro das discussões quando o assunto é a forma 

de se tampar uma garrafa de vinho. tudo por causa 

da velha e confiável rolha, que há alguns séculos vem 

cumprindo a nobre missão de preservar o vinho nosso 

de cada dia, mantendo-o longe do alcance do oxigênio 

e de outras ameaças ao precioso líquido.

 com o passar dos anos, a cortiça está se tornando 

cada vez mais cara e rara, levando inevitavelmente

à busca de alternativas ao seu uso. no entanto,

o que parecia muito simples, na prática 

se mostrou muito mais complicado, 

pois além da tecnologia, há no 

assunto uma boa dose de romantismo 

e tradição. mas será que é só isso

mesmo ou existem outras variáveis 

envolvidas nessa questão? 

É o que iremos tentar 

decifrar, percorrendo os 

caminhos desta mudança.

Um pouco de história

 em portugal, entre

os séculos Xvii e Xviii, 

quando nossos 

antepassados

buscavam uma 

maneira de 
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 antes do rOsa, a amorim havia criado um sistema 

de esterilização das mantas de cortiça individualmente, 

com uso de água fervendo Junto com este sistema, 

a amorim utiliza o cOnveX (continuous volatile 

extraction ou extração contínua de voláteis), em que 

as substâncias voláteis presentes na água, geradas 

durante o processo de cozimento, são removidas 

concomitantemente.

 sabaté, o segundo maior produtor de cortiça do 

mundo, reuniu há pouco mais um ano um grupo de 

diversos especialistas para mostrar na cea (comissão 

de energia atômica da frança, em montelimar na 

provença) seu moderno e revolucionário processo de 

extração do tca pelo uso gás carbônico em estado 

supercrítico, conhecido como diamant, o qual reduzirá 

o tca em 97%, porém isso não será muito estimulado 

enquanto sua nova fábrica não estiver pronta. 

 este é um conceito difícil de explicar, mas basica-

mente consiste em usar o gás carbônico em condições 

extremamente particulares de temperatura e pressão, 

em que se consegue que a substância penetre na 

cortiça como um gás e, ao mesmo tempo, retire as 

substâncias voláteis como se fossem líquidas. 

o surgimento das rolhas sintéticas

 com a evolução dos processos de produção 

dos vinhos, com a melhoria da qualidade dos 

clones dos diversos tipos de uva, a escolha dos 

melhores terroirs (ou melhores locais para plantio 

das diferentes varietais), também no campo 

das rolhas surgiram novas pesquisas. a grande 

mudança do perfil médio dos vinhos obrigou a 

uma mudança equivalente na qualidade das rolhas. 

todos sabemos que as produções de cortiça não 

podem ser expandidas facilmente, pois além de 

ser um produto natural, dependem do sobreiro, 

que leva cerca de dez anos para desenvolver uma 

espessura mínima de cortiça (casca). todos esses 

fatores  acabaram estimulando a pesquisa para 

o desenvolvimento de rolhas sintéticas.

 inicialmente houve um certo 

preconceito, pois muitos 

tradicionalistas não podiam 

aceitar uma rolha 

plástica para aquele 

produto tão artesanal,

tão cuidadosamente 

manipulado e tão 

nobre. mas com o 

tempo,aparentemente, 

esse preconceito vem  diminuindo dia 

a dia, mesmo porque,  nos testes cegos desenvolvidos 

pelos grandes institutos de pesquisa, observa-se que

de fato os vinhos correntes com rolhas sintéticas 

se apresentam tão bem ou mesmo melhor do que 

aqueles arrolhados com cortiça. falo dos vinhos

correntes, que são aqueles mais simples, produzidos 

para o consumo imediato ou em curto prazo, ou seja, 

não destinados a longos períodos de guarda.  isso 

pode ser testado na prática, experimentando diversos 

vinhos argentinos, chilenos, americanos,italianos, e outros, 

que usam esse sistema defechamento da garrafa.

 as rolhas sintéticas vêm sistematicamente 

demonstrando um bom nível de qualidade no que 

diz respeito à impermeabilidade, elasticidade, 

resistência, e aquelas que demonstram maiores 

níveis de similaridade com a cortiça conseguem 

preservar a qualidade dos vinhos, deixando-os quase 

que totalmente livres da temida doença da rolha.

 is to  porque qualquer  problema que ocorra

n o  p r o c e s s o  d e  d e s i n f e c ç ã o  d a s  c u b a s

e equipamentos de produção dos vinhos pode 

gerar o tca e hoje já existem relatos de vinhos 

vedados com a tampa sintética que apresentaram as 

características de vinhos bouchonée.

 neste caso o nome fica até um pouco impróprio, 

pois o problema está no vinho e não na rolha.

 as melhores rolhas sintéticas são conhecidas 

p e l o s  n o m e s  d e  a u s c o r k ,  a e g i s ,  n u Ko r k , 

supremecorq e nomacork. Outras que não vêm 

obtendo os mesmos resultados, e pelo contrário, têm 

apresentado resultados críticos e até medíocres nas 

tampar as garrafas que transportariam os vinhos 

do douro para londres, diversas tentativas foram 

feitas com trapos, madeira e até com o próprio vidro, 

até que se descobriu que a rolha feita de cortiça 

seria o ideal.

 a rolha de cortiça, feita com a casca do sobreiro,

um tipo de carvalho chamado Quercus súber, que os 

árabes já usavam séculos antes, seria a tampa ideal 

para conservar aquele vinho em perfeitas condições.

 até então, salvo esparsas tentativas com a rexina, 

que era a resina do pinheiro (usada pelos gregos para 

tentar conservar as ânforas de vinho seis séculos 

a.c.), na maioria das diversas regiões produtoras, os 

vinhos eram guardados em talhas, ânforas, barricas 

e tonéis, num processo totalmente aeróbico e sem 

nenhum cuidado de controle de temperatura e higiene 

tornando-os muito menos agradáveis do que são hoje.

a doença da rolha

 essa tampa feita de cortiça atravessou mais de 

três séculos, porém tinha ainda um sério problema: 

até pouco mais de 20 anos atrás, 10 a 20% das 

garrafas apresentavam a chamada doença da rolha 

que tecnicamente é a contaminação do vinho por um 

composto químico, o 2,4,6 tricloroanisol (tca). nesse 

caso o vinho apresenta um desagradável aroma de 

mofo e dizemos que o vinho está bouchonée. 

 

O 2,4,6 tricloroanisol é um composto 

volátil de cloro, de origem orgânica, produzido por 

uma infinidade de microorganismos, principalmente 

fungos, presentes na natureza. no caso das rolhas, 

o principal fungo (mas não o único) envolvido é a 

armillaria mellea, que possui a capacidade de produzir 

compostos clorados, sendo portanto o precursor do tca. 

O cloro necessário para a produção do tca geralmente é 

de origem industrial, usado no processo de esterilização 

das rolhas. fecha-se aqui o quadro: microorganismos 

(fungos) capazes de produzir compostos clorados e o 

cloro necessário para o processo. para se ter uma 

idéia, foi somente na década de 1990 que se reuniu 

evidências suficientes para comprovar que a interação 

de fungos com compostos clorados resultava em altos 

níveis de tca.

 com a evolução  das técnicas de produção e dos 

métodos de esterilização da cortiça, esse índice foi 

diminuindo, sendo que há dez anos o índice de garrafas 

com problema na rolha estava em torno de 7%. 

acredita-se que hoje seja ainda menor, na casa dos 

5%, como citado no harpers Wine and spirit Weekly em 

maio de 2003.

 claro que as diversas qualidades de sobreiros 

produzem diferentes tipos de casca e conseqüentemente 

diferentes níveis de qualidade de cortiça, mas a maior 

parte das rolhas de boa qualidade vem da península 

ibérica, fazendo de portugal e espanha os maiores 

produtores individuais do mundo, responsáveis por 

50% da produção total. Outros países, principalmente 

do oriente produzem uma parte dos outros 50% da cortiça 

destinada às rolhas dos vinhos. Os principais 

tipos de rolha de cortiça são: a interiça 

ou maciça, a twintop que seria 

um sanduíche de duas partes de 

cortiça maciça com um recheio 

de aglomerado de cortiça no meio; 

a altec,  uma rolha de aglomerado 

de pedaços de cortiça de bom tamanho e 

conseqüentemente de melhor qualidade e a 

rolha de aglomerado simples usada por vinhos 

mais baratos.

 hoje, podemos dizer que realmente a cortiça 

natural caminha para uma grande (de 60 a 80%) 

redução do tca,  pois amorim, o maior produtor de 

cortiça do mundo, criou um novo processo industrial 

que irá reduzir ainda mais a doença da rolha, conhecido 

por rOsa (rate of optimal steam application, ou índice 

ótimo de aplicação do vapor), que é um processo de 

esterilização da rolha com vapor. 
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pesquisas e testes

são a tag e a  ecorc, 

sendo a pior de todas

conhecida por betacorque.

screwcap,
a revolucionária
tampa de rosca

 paralelamente a tudo isso 

surge outra forma de se

 tampar o vinho: a screwcap, 

conhecida por rOte (roll-on 

tamper evident), a nossa 

tampa de rosca. só para 

lembrar,  esse tipo de tampa 

é encontrado nas garrafas 

de destilados, nos vidros 

de azeite, e em diversos 

tipos de líquidos, até nos 

remédios. hoje grande parte 

dos vinhos da uva riesling australianos e os da uva 

sauvignon blanc da nova Zelândia  já são fechados 

com esse tipo de tampa, conhecido naqueles países por 

seu nome comercial, stelvin. tudo isso devidamente 

endossado pelo aWri (australian Wine research 

institut - instituto de pesquisas do vinho da austrália). 

 vinhateiros de diversos países vêm adotando esse 

método com muito sucesso e os testes mostram que de fato

os resultados são positivos. fala- se que muitos testes 

já estão em curso em países europeus, inclusive na frança.

 Os mais recentes estudos sobre a eficiência das 

tampas de rosca mostram que elas realmente vedam 

totalmente a garrafa, impedindo a entrada de ar de 

forma muito eficaz. no entanto, o que poderia ser 

uma vantagem, pode estar conspirando contra o 

uso deste tipo de tampa, pois em algumas garrafas 

que as utilizaram, surgiram preocupantes aromas e 

sabores de borracha.

 estes aromas indesejáveis podem ter se originado 

em enxofre reduzido, processo químico causado 

pela ausência de oxigênio. peter godden, autor da 

experiência, é enfático em dizer textualmente que 

“esta é uma importante característica dos vinhos que 

usam tampas de rosca e nós fizemos esta comunicação 

para evitar que se fizesse o engarrafamento em massa

de vinhos em condições extremas de ausência

de oxigênio, vedando-os posteriormente com tampas 

de rosca, o que poderia acarretar o aparecimento 

posterior destes aromas indesejáveis de borracha”.

 a partir dessa constatação, uma pergunta fica sem 

resposta: será que nós realmente precisamos de uma 

vedação perfeita? O que realmente se procura é algo 

que vede o vinho tão bem quanto a rolha de cortiça, 

mas sem os riscos da contaminação pelo tca. não queremos

nada melhor que a rolha, pois isto poderá acarretar 

mudanças que não desejamos na evolução a longo 

prazo de nossos prezados e valiosos vinhos de guarda.

 dizem que os grandes produtores franceses 

despendem altos valores em pesquisas sobre rolhas 

sintéticas e screwcaps, com a justificativa que esses 

investimentos poderão retornar na forma de melhoria 

na qualidade dos vinhos, em melhor produtividade e 

até em redução de custos, pois uma rolha de cortiça 

de boa qualidade, com 4 a 5 cm de comprimento, custa 

mais de us$1.00.

 e o interesse mercadológico dos produtores de 

rolhas sintéticas, dos produtores de cortiça, e dos 

fabricantes das máquinas automáticas de fabricar 

as tampas e das máquinas de tampar as garrafas?  

há muito interesse envolvido neste assunto! só o 

que podemos fazer é esperar os resultados do uso 

dessas rolhas e tampas nos vinhos mais longevos e 

seu efeito sobre a evolução dos vinhos, pois os testes 

efetuados nos últimos 20 anos (quando foi inventada a 

rolha sintética) são com vinhos correntes, para serem 

consumidos no curto prazo. precisamos também 

esperar que haja disposição para se efetuar esses testes 

com os vinhos de alto preço e prestígio, 

destinados à guarda por longo tempo.
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