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RESTRIÇÕES TÉCNICAS DA ROLHA  
 
Extraído do Guia Prático «A Rolha : escolha e controlo» 
Vigne et Vin Publications Internationales, 2003 
 
 
O rolhamento das garrafas de vinho é uma operação complexa. Esta integra dados puramente 
técnicos, relativos à escolha da rolha, mas também aspectos de marketing ou de restrições 
comerciais. 

Quaisquer que sejam os utilizadores, os problemas ligados ao engarrafamento são idênticos. 
No entanto, a análise dos riscos e outros parâmetros, apontará para escolhas diferentes 
segundo a estratégia do produtor. 

 No passado o engarrafamento do vinho ocorria, geralmente, uma vez por ano, com 
equipamento próprio da adega, ou recorrendo a prestação de serviços. As garrafas cheias, 
eram armazenadas em pilhas ou em paletes, sendo posteriormente rotuladas. A etiquetagem, a 
colocação da cápsula e a embalagem, imediatamente após o rolhamento, tornaram-se 
actualmente mais frequentes. 

 Durante o engarrafamento, é necessário, ter em conta o carácter aleatório das restrições a 
jusante, a extensão dos circuitos de comercialização, a duração de vida do produto e as 
condições de armazenamento, devendo por isso existir precauções técnicas. 

Restrições técnicas 
 

O critério mais importante a ter em conta é a resistência ao repasse. 

As principais exigências ou restrições do rolhamento são: 

• Duração do período de conservação do vinho, 
• Teor em CO2, 
• Temperatura do engarrafamento, 
• Temperatura de conservação, 
• Nível de enchimento e comprimento da rolha, 
• Utilização de garrafas de grande capacidade. 
 
A duração do período de conservação do vinho em garrafas é, certamente, o primeiro factor a 
considerar. É um dado essencial na escolha das rolhas. 

É normalmente aceite que o período de resistência mecânica das rolhas está directamente 
correlacionado com a classificação (lista dos corticeiros) estabelecida pela Federação Francesa 
dos Sindicatos da Cortiça. 

O teor do vinho em CO2 é um factor por vezes muito importante, uma vez que se reflecte nos 
efeitos da pressão 

Para vinhos tintos, os teores são de aproximadamente 200 a 300 mg/l; para vinhos tintos 
jovens, valores de 800 mg/l são normalmente atingidos; em determinados vinhos brancos 
secos, os teores em CO2 são muitas vezes superiores a 800 mg/l e podem atingir 1.800 mg/l 
em vinhos «efervescentes». Para teores em CO2 superiores a 1.200 mg/l, as rolhas de cortiça 
natural ou colmatada, com 24 mm de diâmetro, deixam de ser eficazes. É por isso necessário 
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utilizar rolhas de 26 a 28 mm, quando a pressão de estanquecidade ou do gás é superior - o 
que não é habitual - ou utilizar aglomerados 1+1 (com diâmetro superior a 23,5 mm), ou ainda 
rolhas técnicas. 

Restrições técnicas do rolhamento 
 

A temperatura do vinho a engarrafar é muito importante; como todos os líquidos, o vinho dilata-
se e contrai-se em função das variações de temperatura. Esta propriedade induz três tipos de 
efeitos: 

• Nível de enchimento, 
• Controlo do volume da câmara de vazio 
• Evolução da pressão com o sobreaquecimento, em função do tipo de rolhamento. 
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Duração prevista para a conservação 
Tipo de rolha 

0 a 6 meses 6 a 12 meses 1 a 2 anos 2 a 5 anos 5 ou mais 
anos 

Só aglom. 38x23      

C 6      
C 5      
C 4      
C 3      
C 2      
N 1      

38 x 24 

N S      
C 6      
C 5      
C 4      
C 3      
C 2      
N 1      

44 x 24 

N S      
C 6      
C 5      
C 4      
C 3      
C 2      
N 1      

49 x 24 

N S      
C 6      
C 5      
C 4      
C 3      
C 2      
N 1      

54 x 24 

N S      
                              Fonte. SABATÉ 
 
 
                       Europa                       Europa + Exportação 
 

Tabela de escolha baseada em métodos de análise estatísticos e técnicos (conservação de 
vinhos ligada a parâmetros de cada comprimento e qualidade da rolha). 

 
N : Rolha natural        C : Rolha colmatada       S = 0, 1, 2 …: Qualidade da rolha 
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Determinados engarrafadores regulam a temperatura do vinho para 20ºC antes do 
engarrafamento ; no entanto, tal nem sempre acontece. Actualmente, é dada maior atenção à 
temperatura de conservação aconselhada, 15ºC, o que não acontecia há alguns anos atrás. No 
entanto, as excepções não são raras, podendo as temperaturas ser claramente superiores, em 
lojas, durante o verão ou no interior de contentores expedidos para países quentes ou que 
neles transitem. A submissão de garrafas de vinho a temperaturas superiores a 30/35ºC, 
durante períodos de duração muito variável, é frequentemente constatada. 
 
O fenómeno de dilatação, consequentemente, deve também ser considerado pelo engarrafador 
no momento de escolha das garrafas (nível de enchimento de 55 ou 63 mm) e do comprimento 
da rolha (38, 44, 49, 54 mm). 
 
Este comprimento é escolhido em função do nível de enchimento da garrafa a 20ºC e das 
temperaturas que o vinho pode atingir no decurso do seu transporte e armazenamento. Estes 
parâmetros são determinantes sobre o volume de vazio disponível abaixo das rolhas (ver 
esquema e tabela). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolha 
ex.: 44 mm 

Nível de 
enchimento 
ex: 63 mm a 
20ºC 

Volume de 
vazio 

 
Nivelamento da 
rolha à marisa 
(max.: 1 mm) 
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Nível de 

enchimento 
Comprimento da 

rolha 
Risco de fuga de 
vinho a partir de* 

63 mm 38 mm 49ºC 

 44 mm 43ºC 

 49 mm 40ºC 

 53 mm 36ºC 

55 mm 38 mm 41ºC 

 44 mm 34ºC 

 49 mm 29ºC 

 53 mm 21ºC 

*para uma temperatura de enchimento de 20ºC 
(fonte INE - França) 

 
 
 
Quando a temperatura aumenta, o vinho dilata, reduzindo-se o volume de vazio. A pressão 
aumenta se o volume de vazio for preenchido com ar ou azoto (o que não acontece se o gás 
utilizado for o CO2, em determinadas condições). 
 
Quando este volume é nulo, a dilatação do vinho exerce uma pressão sobre a rolha que 
provoca a sua subida ao longo do gargalo e/ou uma fuga de vinho A escolha do conjunto «nível 
de enchimento/comprimento da rolha» deve ser feita em função da temperatura máxima que a 
garrafa poderá atingir, visando evitar que esta venha a ser submetida a qualquer risco. Quando 
o engarrafador decide comercializar parte do seu vinho em garrafas de grande volume, deverá 
ter em conta o facto de o diâmetro interior do gargalo ser geralmente diferente daquele das 
garrafas de 75 cl, havendo por isso necessidade de ser adaptada a dimensão das rolhas 
utilizadas. 
 
Conclusão 
 
A abordagem económica da rolha deve ter em conta as restrições enológicas, de 
engarrafamento, de expedição e de duração de conservação. Quanto maior for o número de 
restrições e mais ambiciosos os objectivos, de melhor qualidade deverão ser as rolhas, 
particularmente ao nível das suas propriedades de hermeticidade e de neutralidade 
organoléptica. As restrições económicas, por vezes drásticas, impostas por determinados 
mercados, podem conduzir o engarrafador a adoptar soluções que impliquem a redução da 
qualidade dos materiais utilizados, nomeadamente das rolhas. No entanto, de todos os 
materiais envolvidos no processo de engarrafamento, é à rolha que são atribuídas as mais 
importantes implicações qualitativas. 


