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Floresta de Sobreiros Portugueses 

 725.000 HECT. DE ÁREA e 60 MILHÕES DE SOBREIROS 
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FLORESTA DE SOBREIROS (HECTARES) 

PAÍSES                  HECTARES                   TONELADAS 

Portugal  725 000  (33%)  185 000 (54%) 

Espanha   510 000 (23%) 88 000 (26%) 

Argélia  460 000  (21%)  15 000 (4%) 

Itália   225 000  (10%)  20 000 (6%) 

Marrocos  198 000  (9%)  18 000 (5%) 

Tunísia  60 000  (3%)  9 000 (3%) 

França  22 000  (1%)  5 000 (1%) 



Natureza e tecnologia 

  a solução ideal 

Características do Sobreiro 

• Sobreiro  

• Processo de colheita da cortiça 

Folha:  

• alimento para animais 

• fertilizante natural 

Fruto (bolota) 

• alimento para animais 

• fábrica de óleo 

• semente para novos  

sobreiros 

Casca (cortiça): 

• Matéria-prima para vários fins 

  

• lenha para queimar 

• carvão 

• cortiça 
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Impacto Ambiental 

 Incêndios 

– Graças às suas características únicas, a cortiça 

funciona como uma barreira natural ao fogo, 

protegendo activamente o sobreiro. Após a extracção 

da cortiça danificada pelo fogo, a floresta de sobreiros 

inicia um novo ciclo de produção de cortiça. 

 Sumidouro de carbono 

 Segundo um primeiro estudo realizado em Portugal pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA),  

– em 2006 a floresta de sobreiros portuguesa representava um sumidouro de carbono de 

aproximadamente 4,8 milhões de toneladas de CO2 (5% do total de emissões de CO2 em  

Portugal) 
– De acordo com o mais recente Inventário Florestal Nacional, o sobreiro ocupa o primeiro lugar como 

sendo a espécie florestal mais comum em Portugal. 
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Impacto de Biodiversidade 

 

– A floresta de sobreiros é a base de um 
ecossistema único no mundo, contribuindo 
para a sobrevivência de várias espécies da 
fauna e flora 

 

– A floresta de sobreiros assegura uma 
enorme biodiversidade natural da fauna 
selvagem, na qual se incluem 24 espécies 
de répteis e anfíbios (53% das espécies 
portuguesas), mais de 160 espécies de 
pássaros e 37 espécies de mamíferos (60% 
das espécies de mamíferos portugueses). 

 

-   Uma das mais importantes Biodiversidades 
Europeias encontra-se em Portugal… devido 
ao Sobreiro 
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Lutando Contra a Desertificação Social e Ambiental 

– A floresta de sobreiros tem um 

papel fundamental no combate 

à desertificação, uma vez que 

contribui para fixar o solo e o 

material orgânico, reduzindo a 

erosão e aumentando a 

retenção de água.  

 

– Em termos de desertificação 

social, permite a criação e 

manutenção de um volume 

significativo de trabalho em 

zonas especialmente pobres. 

Aproximadamente 100 000 

pessoas dependem da cortiça.  
(WWF Report) 

Floresta de sobreiros de Aïn Draham, Tunísia, Junho de 2005 



Natureza e tecnologia 

  a solução ideal 

Sobreiro 
Cortiça 

Matéria-prima 
Produção 

Rolha de 

cortiça/Desperdício 
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Total de matérias-primas 

25% a 30%  > Rolhas de garrafa 

70% a 75%  > Desperdício 

+ 

Pequenos pedaços 

+ 

Refugo de floresta 
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Champanhe / Rolhas de cortiça 

Fabricada a partir de granulado de cortiça seleccionado + discos de cortiça no topo 
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Folhas de cortiça (composição) = solução versátil 

Redução do ruído de 

impacto 

(26 dB) 

Redução do ruído de 

impacto 

(33 dB) 

Redução do ruído de 

passos 

 

Redução da reflexão 

do som 
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Diferentes tipos de pavimentos 

Natural/aglomerado 

Propriedades: acústica; recuperação térmica; decorativa 

Outros 

Aglomerado de cortiça + folha de cortiça natural (design) 

Aglomerado + madeira ou folha de cortiça natural (flutuante) 
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Desperdício rentável da floresta de sobreiros 

Matéria-prima natural (renovável) 

100% natural  



Natureza e tecnologia 

  a solução ideal 

Processo industrial natural 

Corte 

Combustível – pó de cortiça (biomassa) 

· Aglomeração > pressão e vapor 

· Sem aditivos 

Embalagem 
Placas 

 

Baixo consumo de energia; 93% de pó de cortiça - 7% de electricidade). 
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Material Sustentável = Isolamento sustentável eficaz 

Vantagens 

Isolamento térmico 

Isolamento acústico 

Isolamento natural e ecológico 

Sem reacção aos produtos químicos 

Boa resistência ao fogo/sem emissão  

de gases tóxicos 

Durabilidade ilimitada mantendo as 

suas características técnicas 

Reciclável 

Anti-vibração 

Permeabilidade ao vapor de água 
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Controlo de Qualidade 

Marca CE 

EN 13170 (norma) 
Certificação ecológica 

(Japão) 
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Controlo de Qualidade 

Certificação Ecológica  

(Alemanha) 

Certificação ACERMI 

(França) 

Certificação MPA 
Certificação ICEA 

(Itália) 
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Qualidade do ar interior 
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Material Sustentável = Isolamento sustentável eficaz 

Várias características 

Inércia térmica 

Considerações sobre o atraso térmico 

Sistemas estudados constituídos por várias camadas: 

 Em que o isolamento é aplicado pelo exterior, nota-se que o atraso térmico conseguido por soluções com apenas 60 mm de 

espessura de ICB é equivalente ao alcançado por sistemas com 100 mm de XPS/MW.  

 

 No caso do isolamento ser aplicado pelo interior, o atraso térmico de sistemas com 60 mm de espessura de ICB é apenas 

superado por sistemas com XPS/MW que apresentam 80 mm de espessura. 
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   Aplicações tradicionais e soluções sustentáveis 

Isolamento de cavidades 

Isolamento de paredes 

exteriores Isolamento térmico por 

baixo de soalhos 

Ruído de impacto Isolamento de telhados 

planos 

Isolamento 

térmico/acústico de 

telhados 

Isolamento de sótãos 
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Aplicações reais = soluções de sustentabilidade 

ETICS 

 

Coberturas Planas 

 

Revestimentos interior – placa de gesso 
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Cobertura verde 
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Painéis acústicos 
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Aglomerado de Cortiça Expandida para Isolamento Anti-Vibração 

 
•Devido à sua elasticidade natural, o aglomerado de cortiça expandida tem qualidades anti-sísmicas notáveis 

 

•Reduzem ou eliminam a transmissão de vibrações e do ruído consequente para o edifício 

 

Espessura e Pressão recomendadas: 

 

Densidade  25mm de espessura. 50mm de espessura  Condutividade térmica 

 

110/120 Kgs/m3 0,2 kg/cm2  0,2 kg/cm2   0,038  W/mk 

170/190 Kgs/m3 1,0 - 1,5 kg/cm2  0,8 – 1,8 kg/cm2  0,047  W/mk 

210/225 Kgs/m3 1,3 – 1,8 kg/cm2 1,0 – 2,0 kg/cm2  0,051  W/mk 

240/255 Kgs/m3 1,6 – 2,1 kg/cm2 1,3 – 2,2 kg/cm2  0,052  W/mk 
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 Aglomerado de Cortiça Expandida para Isolamento 

Propriedades acústicas … Absorção e ruído de impacto 

 
•Solução especial para o ruído aerotransportado (Corkoco) 
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Lambourde 
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Lambourde + Gyptec 
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Gypcork 
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Lambourde 
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Aplicações e diminuição de necessidades 

energéticas 
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Aplicações e diminuição de necessidades 

energéticas 
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Isolamento Térmico | Acústico | Antivibrático 

Principais Aplicações 

Isolamento Térmico de 

telhados e sotãos 

Isolamento contra a 

transmissão de ruídos 

de repercussão 

Isolamento térmico e 

acústico de paredes 

pelo exterior (ETICS) 

Isolamento térmico de 

sub-pavimentos 

Isolamento térmico de 

coberturas planas 

Isolamento térmico de 

paredes (caixa de ar) 

MDFachada 

Isolamento térmico de 

coberturas verdes 
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Reciclagem 

Cortiça de isolamento utilizada para isolamento de um LOCAL DE 

ARMAZENAMENTO FRIO, construído em 1964 e demolido em 2009 por questões 

imobiliárias. 

Os testes realizados por um laboratório independente, indicaram que a 

condutividade térmica é de 0,039 W/mk 

O que significa que… após 45 anos, o armazém continuava a funcionar  

tal como no início!!! 

Esta é outra prova de que a CORTIÇA DE ISOLAMENTO é a melhor: 

 100 % natural   

 Bom isolamento durante 45 anos 

 45 anos a poupar energia e a evitar a emissão de CO2 

 Após 45 anos, continua bom (depois da demolição foi reciclado e 

 reutilizado). 
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Teste de Reciclagem 
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Inovação / Edifícios de referência - MDFachada 

Pavilhão de Portugal 

(Arqts. Siza Vieira e Souto Moura) 
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Inovação / Edifícios de referência - MDFachada 

(Arqt. Siza Vieira) 

Adega Quinta do Portal (Sabrosa) 
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Inovação / Edifícios de referência - MDFachada 

Pavilhão de Portugal em Xangai 

(Arq. Carlos Couto) 
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Inovação / Edifícios de referência - MDFachada 

Eco Cabana 

(barbini arquitectos) 
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Colégio Pedro Arrupe 

  (GJP Arquitectos) 

Inovação / Edifícios de referência - MDFachada 
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Casa Extramuros – Arraiolos 

(Vora Arquitectos) 

Inovação / Edifícios de referência - MDFachada 
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Inovação / Edifícios de referência - MDFachada 

Associação Empresarial de Paços de Ferreira 

(N Engenharia) 
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Inovação / Edifícios de referência - MDFachada 

 

Moradia - Ovar 

(Sá Pode Projectos) 
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Inovação / Edifícios de referência - MDFachada 

 

Moradia - Sintra 
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Inovação / Edifícios de referência - MDFachada 

 

Moradia - Évora 

(Arqtª Ana Serôdio) 
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Inovação / Edifícios de referência - MDFachada 

 

EcorkHotel – Évora Suites & Spa 

(Arqt. José Carlos Cruz) 
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DESIGN 
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DESIGN 
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DESIGN 

Serpentine Gallery – 2012 

 

Architects : Herzog & de Meuron 
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DESIGN 

 

Concreta 2013 

Stand Amorim Isolamentos 

ISCTE/FAUP FabLab 
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PORQUÊ USAR A CORTIÇA? 

Porque  
Impacto favorável da floresta de sobreiros: 

*Sumidouro de CO2 (5 milhões de toneladas/ano) 

*Biodiversidade 

*Evita a desertificação social e ambiental 

 

Matéria-prima: 

* Natural e renovável 

 

 Processo industrial: 

*100% natural sem aditivos 

 

Consumo de energia: 

* 90% de biomassa (desperdícios do Processo Industrial) 

 

 Produto: 

*Excelentes características técnicas… térmicas/acústicas/anti-vibração 

*Extremamente longa durabilidade… mantendo as suas características técnicas 

*Totalmente reciclável 

 

A CORTIÇA É DIFERENTE… NATURALMENTE 
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Obrigado 

Obrigado 


