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Soluções tecnicamente eficientes e 

sustentáveis 
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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%) 



IMPACTO AMBIENTAL 

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. 

Incêndios 

Graças às suas características únicas, a cortiça funciona como  

uma barreira natural ao fogo, protegendo activamente o 

sobreiro. Após a extração da cortiça danificada pelo fogo,  

a floresta de sobreiros inicia um novo ciclo de produção de  

cortiça. 
 
 



IMPACTO NA 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 

 
 
 



         

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 

        SOBREIRO 



       MATÉRIA PRIMA 

SOBREIRO CORTIÇA 

MATÉRIA-PRIMA 

PRODUÇÃO ROLHA DE CORTIÇA 

/DESPERDÍCIO 

 
 

 

25% a 30% > Rolhas de garrafa 

70% a 75% > Desperdício + Pequenos pedaços + Refugo da floresta  

 
  



         
       Nada se desperdiça…tudo se transforma 
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II – AMORIM ISOLAMENTOS 
 
 

www.amorimisolamentos.com 



www.amorimisolamentos.com 

Desperdício rentável da floresta de sobreiros 

 

 

 

 

 

 

Matéria-prima natural (renovável) 



       II.1 – PROCESSO INDUSTRIAL 

Combustível (biomassa)             Granulado                              Aglomeração 

               Corte                                       Placas                              Embalagem 

     - Processo Industrial 100% natural e sem aditivos 



         
       II.2 - CARACTERÍSTICAS 

 

        VANTAGENS 

     - Produto 100% natural e sustentável 

     - Muito baixa energia incorporada 

     - Carbono negativo 

     - Reciclabilidade 

     - Estabilidade dimensional 

     - Propriedades mecânicas 

     - Isolamento térmico, acústico e antivibrático 

     - Durabilidade praticamente ilimitada 

     - Boa resistência ao fogo / não liberta gases tóxicos 

     - Permeabilidade ao vapor de água 

 



        

 

      

       CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

       

       - Densidade: 110-120 Kg/m2 

       - Conditividade térmica declarada: 0,040 W/(m.k) 

       -  Resistência à compressão: 100 KPa 

       - Absorção de água: 0,5 Kg/m2 

       - Resistência ao fogo: Euroclasse “E” 

       - Qualidade do ar interior: A+ 

       - Ruídos de impacto: 20dB BF - 40 dB MF - 30dB HF 

       - Ruídos aéreos: 30dB BF - 35 dB MF - 34dB HF 

       - Absorção acústica 50mm: 40% a 400 Hz / 50% a 3500 Hz  



         

       INÉRCIA TÉRMICA 

 

 

 

A Inércia Térmica pode ser definida de um modo simples como a capacidade de um material 

armazenar o calor e de o restituir pouco a pouco.  

Permite garantir o conforto, de Verão evita o sobreaquecimento e de Inverno mantem o aquecimento 

no interior. 

       

8

10

12

14

16

18

60 80 100 120 140 160 180 200

A
tr

as
o

 T
é

rm
ic

o
 (h

)

Espessura (e) de isoalmento térmico (mm)

ICB XPS MW



 



20

e 150

20

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.  
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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. 

 

Estudo IteCons 

 



         RECICLABILIDADE / DURABILIDADE 

 

 

- Armazéns Frigomato, construídos em 1964 e demolidos em 2009 por questões imobiliárias. 

- Os testes realizados por um laboratório independente, indicaram que a condutividade 

térmica é de 0,039 W/mk 

-Após 45 anos, o isolamento mantinha-se o mesmo! 

- Cortiça foi removida e reutilizada 

       



QUALIDADE E CERTIFICAÇÕES 

 

 

       

Certificação Ecológica  

       (Alemanha) 

   Certificação MPA 

       (Alemanha) 

Certificação ICEA 

          (Itália) 

  Certificação ACERMI 

          (França) 

Certificação ecológica 

         (Japão) 

        Marca CE 



       II.3 – PRODUTOS  

AGLOMERADO DE CORTIÇA 
EXPANDIDA 
Solução com elevado desempenho 
no isolamento térmico, acústico e 
antivibrático, especialmente indicada 
para aplicação em paredes exteriores, 
interiores e duplas; lajes; coberturas 

planas e inclinadas e piso radiante. 

MDFACHADA 
Gama especial de aglomerado 
de cortiça expandida para 
revestimento exterior de paredes, 
com elevado desempenho 

técnico. 

DECORATIVO RÚSTICO 
Solução de aglomerado 
de cortiça expandida, 
vocacionada para o 
revestimento de paredes 
interiores e tectos. 

GRANULADO DE CORTIÇA 
EXPANDIDA 
Solução de enchimento leve 
com propriedades de isolamento 
acústico para aplicação em 
betonilhas, pavimentos e paredes 
duplas interiores 



CORKOCO 
Solução que recorre a dois produtos 
naturais com características ímpares, 
a cortiça e o coco, garantindo alto 
desempenho no isolamento acústico. 
É especialmente vocacionada para 
aplicação em tectos, paredes e 
pavimentos. 

COCO 
Solução natural da família das 
fibras 
duras com características ímpares 
de rigidez e dureza. É um produto 
versátil dado a sua resistência 
durabilidade e resiliência que 
garante alto desempenho no 
isolamento acústico. 

LAMBOURDÉ 
Sistema de rápida aplicação, concebido 
para soluções de isolamento de baixa 
espessura e em reabilitação de edifícios. 
Para fixação mecânica no pavimento 
ou parede, garantindo excelente 
isolamento térmico e acústico e posterior 
acabamento em madeira ou placa de 
gesso. 



         
       II.3 – PRODUTOS E APLICAÇÕES 

Coberturas 

Paredes Exteriores (ETICs e 

isolamento em caixa-de-ar) 

Paredes  

Interiores 



Lajes e pavimentos 

Tectos 



         

  Juntas de dilatação 
  Desacoplamento e preenchimento de 

núcleo de janelas 

  Eliminação de vibrações 



       Lambourdé 

     Gypcork 



        

 

 

 

       II.5 – OBRAS DE REFERÊNCIA 

 

 

 

ETICs 



         

Coberturas planas e 

coberturas verdes 

Centro Educativo Lagoas, Ponte de Lima 

Millenium Tagus Park, Oeiras 
Parque Desportivo Rabada, Santo Tirso 



         

Coberturas Tradicionais 

Coberturas Fonte da Cheira, Coimbra 

Coberturas S. José, Coimbra 



         

Divisórias Interiores 

Projecto Incas, Itália 



         

Pavimentos 

    Moradia Particular, Gondomar 



         

        Juntas Dilatação 

    Reserva Água Montesinho, Bragança 



         

        Decorativo 

    Clínica ANC, Porto 



         

        Decorativo 

    Restaurante A Tasquinha, Esmoriz 



         

        

 

 

 

       II.4 – MDFACHADA 

 

 

 

 Gama especial de aglomerado de cortiça 

expandida para revestimento exterior de   

 paredes, com elevado desempenho 

técnico. 



Pavilhão de Portugal (Expo 2000 Hannover) 

Arqs. Álvaro Siza and Eduardo Souto Moura 



         

Pavilhão de Portugal (Expo 2010 Xangai) 

Arq. Carlos Couto 



Gabinete Arquitectura NAKAYAMA 

Japão (2013) 



         

ECORK Hotel Évora Suites & SPA, Évora 

Arq. José Carlos Cruz (2012) 



Colégio Pedro Arrupe, Lisboa 

GJP Arquitectos Associados (2009) 



         

Creche Corredouras, Paredes de Coura 

Arq. Sandro Lopes (2010) 



Quinta do Portal 

Arq. Álvaro Siza (2008) 



         

Moradia Particular 

Belas, Sintra (2012) 



        

 

 

 

       II.6 – DESIGN, criatividade com cortiça 

 

 

 



         

Serpentine Gallery – 2012 

Arqts : Herzog & de Meuron 



Bole 

Brake (Modular acoustic tile for 

sound absorption)  Popcork 

Salone Satellite 2013 

Designer : Tania da Cruz  



         

DAM (2014) 

Designer s: Hugo Silva e Joana Santos 



 

RAIOOO PROJECT - Electric wooden 

tricycle (2014) 

Designer s: Architect Ermanno Aparo / 

Engineer Manuel Ribeiro & MA Integrated 

Design students (1st year 2013/2014) – 

Polytechnic Institute of Viana do Castelo 



         

Painéis Inovação MDFachada 



         
DESIGN - projetos 

 

Concreta 2013 

Stand Amorim Isolamentos 

ISCTE/FAUP FabLab 



PORQUÊ USAR A CORTIÇA? 

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 



 

 

 
 

Obrigado! 
José Manuel Andrade 

Tlm: 968 690 348 

jandrade.aisol@amorim.com  

www.amorimisolamentos.com 
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