
Reinventing how cork engages the world.

REINVENTAMOS A PROTEÇÃO 
TÉRMICA EM APLICAÇÕES 
AEROESPACIAIS



LEVAMOS  
A NATUREZA 
MAIS LONGE 

Amorim Cork Composites (ACC) fabrica  
e fornece materiais à base de cortiça  
para sistemas de proteção térmica (SPT)  
para a Indústria Aeroespacial desde o início  
da era espacial.

A ACC fornece materiais de folha de cortiça  
para escudos ablativos ou granulados de cortiça 
especialmente concebidos para clientes do setor 
aeroespacial europeu e norte-americano.

A melhor solução  
para Sistemas  
de Proteção Térmica.



A ACC faz parte do Grupo Amorim, líder mundial 
em produtos de cortiça, com unidades de produção 
em Portugal, Espanha e Estados Unidos. A Amorim 
oferece uma ampla gama de aplicações industriais, 
comerciais, de uso automóvel e doméstico.  
A cortiça, a casca do Sobreiro (Quercus Suber),  
é a "espuma natural" com uma combinação única 
de propriedades.

As estruturas química e física da Cortiça tonam-na 
ideal para materiais ablativos, com excelentes 
propriedades de isolamento, mantendo um baixo 
peso para os resultados de condutividade térmica 
baixa.

Os materiais ablativos em cortiça têm  
a capacidade de absorver uma grande quantidade 
de calor através de uma mudança de fase. Durante 
a mudança de fase, forma-se uma camada  
de carvão que atua como um isolador, protegendo 
o material interior e retardando a degradação 
térmica do escudo, mantendo a geometria.

Trazemos a natureza  
ao espaço.



Gama de produtos

 P45 P50 P60

Tamanho das partículas de cortiça (mm) 1/2 0,5/1 0,5/1

Dimensões das folhas (mm) 1270X710 1270X710 1000X500

Dimensões das folhas (in) 50X28 50X28 40X20

Densidade @ 20° C1 0,32 0,48 0,45

Resistência à Tração  (psi)2 110 250 160

Resistência à Tração  (MPa)2 0,76 1,50 1,10

Alongamento (%)2 30 13 7

Condutividade Térmica  (Btu in)/(h ft2 °F)3 0,45 0,50 0,55 

Condutividade Térmica y  (W)/(m°K)3 0,06 0,07 0,08

Calor Específico (Btu/lb °F) 0,6 0,5 0,4

Calor Específico (KJ/Kg/°K)4 2,5 2,1 1,9

Substratos de fixação  Metal e Compósitos
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(1) ASTM F1315
(2) ASTM F152, Método B   
(3) ASTM C177
(4) ASTM C351 

Poderão estar disponíveis outros tamanhos de folhas.

A NATUREZA APLICADA 
AO AEROESPAÇO 
ATRAVÉS DA INOVAÇÃO



Aplicações

Os nossos produtos de cortiça aeroespacial são 
aplicados em diversos componentes de foguetes 
ou mísseis. As especificações de aplicação 
incluem a ogiva, o cone, aba dianteira, aba da 
ré, as proteções dos anéis de fixação do tanque 
externo, proteções da montagem dos codificadores 
integrados, proteções dos túneis dos sistemas  
e portas do sistema de segurança.

Os sistemas de lançamento que utilizaram 
produtos de cortiça aeroespacial Amorim  
incluem o Space Shuttle, Delta, Atlas, Titan, 
Arianne, e muitos outros veículos.

A cortiça aeroespacial Amorim fornece proteção 
térmica para estes componentes, que são expostos 
a um ambiente de fluxo de ar durante  
o lançamento.

A adesão da cortiça ao substrato é fundamental 
para evitar que detritos do Sistema de Proteção 
Térmica (SPT) se soltem das estruturas durante  
o lançamento.

A estrutura química da cortiça é resistente aos ácidos, 
à maioria dos combustíveis, óleos, e não apodrece 
quando imersa em água durante longos períodos  
de tempo. O principal componente, a Suberina, torna  
a membrana da célula de cortiça impermeável  
e a própria célula hermética.

REINVENTAR A 
SUSTENTABILIDADE 
PARA O FUTURO



Ogiva
(Fluxo de ar)

Cone
(Fluxo de ar)

Sistema de Suporte 
ao Paraquedas

Aba Dianteira
(Fluxo de ar)

Coberturas de Túnel
(Fluxo de ar)

Anéis ETR
(Fluxo de ar)

Aba da Ré
(Fluxo de ar)

Tampas para
 Anéis ETR

(Fluxo de ar)

Algumas aplicações 
típicas onde têm  
sido usados produtos  
do Sistema de Proteção 
Térmica.



Aba 
Interior

Câmara

Aba 
Principal

Aba 
Inferior Vedação 

de Saídas

Principais vantagens

Foguetões SCOUT

"Foi realizada uma série de cinco experiências  
de voo a bordo do NASA Scout, RAM, e veículos  
de investigação tetrafásicos com a finalidade  
de testar a cortiça fenólica leve como um material 
de proteção térmica. (...)”.

no relatório NASA: "Os resultados dos testes de desempenho da Cortiça 

como um material de proteção térmica em voo livre", de setembro de 1964

Sistemas Espaciais APOLLO

A cobertura protetora do propulsor protege  
o módulo de comando do aquecimento 
aerodinâmico durante o voo impulsionado  
e do calor e da fuligem resultantes da exaustão  
de lançamento e dos motores Jettison do sistema 
de escape de lançamento. É produzida em cortiça 
ablativa e pano de vidro impregnado em Teflon, 
suportada por favos de vidro na parte superior.

“A cortiça é a "espuma natural", uma espuma com combinação única de propriedades".
in NASA Technical Reports Server.

Know-how exclusivo  
há mais de 30 anos

Os dados fornecidos nesta brochura representam valores típicos. Estas informações não se destinam a ser utilizadas como uma especificação definida pelo comprador e não implicam a aptidão para utilização  
numa aplicação específica. A não seleção do produto adequado pode resultar em danos no mesmo ou em ferimentos pessoais. Contacte a Amorim Cork Composites para questões relacionadas com as recomendações  
para aplicações específicas. A Amorim Cork Composites exime-se de toda e qualquer garantia, incluindo quaisquer garantias ou comercialização ou de adequação implícitas para um determinado fim. A Amorim Cork 
Composites isenta-se de qualquer responsabilidade em relação a quaisquer danos indiretos, especiais, acidentais, consequentes ou punitivos que resultem da utilização das informações mencionadas nesta brochura,  
de qualquer das suas fichas de especificações do material, dos seus produtos ou qualquer futura utilização ou reutilização dos mesmos por qualquer pessoa ou entidade.

MATERIAIS FACILITADORES  
DO PROCESSO

FORNECIMENTO FLEXÍVEL

Os nossos materiais são usados   em 
aplicações TPS com base em escudos 
térmicos ablativos para aplicações 
em foguetes, bem como nos escudos 
térmicos de entrada da sonda espacial.

Facilmente fixados à maioria dos 
materiais e substratos, por meio  
de sistemas adesivos comuns.

Podem ser cortados e manufaturados 
com ferramentas ou equipamentos 
comuns sem necessidade de qualquer 
equipamento de proteção específico.

Facilmente cobertos com revestimentos 
e vernizes específicos.

Facilmente integrados em "sanduíches" 
(compósitos de CFRP); sem necessidade 
de complexas técnicas de fixação.

Os materiais são produzidos a partir 
de granulados de cortiça aglomerados 
através de fixadores fenólicos especiais 
que podem ser adaptados para ir ao 
encontro de uma exigência em particular 
(à prova de fogo, anti-fungos, etc).

Espessura da folha de acordo com as 
necessidades do cliente.

Disponibilizamos granulados de cortiça 
especialmente graduados para os seus 
próprios produtos.

Material de fácil instalação.

Enviamos encomendas para todo o 
mundo a partir das nossas duas unidades 
de produção (Europa e América do Norte).

Proteção contra impacto devido  
à mitigação detritos ou soluções  
de pirotecnia, em vários veículos  
de lançamento.

Leve.

Conhecimentos e know-how exclusivos 
há mais de 30 anos

TECNOLOGIA COMPROVADA

Isolamento térmico interno em  
estruturas a altas temperaturas.
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USA
26112   110th Street 
Trevor, Wisconsin 53179
 
T. + 1-262-862-2311
F. + 1-262-862-2500

AMORIM CORK COMPOSITES
Rua de Meladas, 260
4535-186 Mozelos VFR · Portugal

T. +351 22 747 5300
F. +351 22 747 5301
E. acc@amorim.com

www.amorimcorkcomposites.com


