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ao futuro com
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Reinventing
how cork engages
the world
Na Amorim Cork Composites propomo-nos
diariamente a reinventar o mundo: reutilizamos
e reinventamos materiais naturais e recicláveis.
A cortiça é a principal matéria-prima para o
desenvolvimento de um portefólio de materiais
de alta performance para múltiplas indústrias
como a aeroespacial, painéis e compósitos,
automóvel, vedantes e juntas, indústria de
energia elétrica, construção, superfícies
desportivas, pavimentos, bens de consumo,
mobiliário e calçado.
Valorizamos a cortiça, um material 100%
natural, sustentável e altamente tecnológico,
dando-lhe a forma necessária para responder
aos mais exigentes requisitos. Com cortiça
criamos novas fórmulas e novas soluções,
combinamos diferentes materiais que garantam
sempre o melhor desempenho do produto final.
Inovação é a nossa atitude e força motora.
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Damos forma
ao futuro com
sustentabilidade
A MATÉRIA-PRIMA EM TORNO DA QUAL SE MOVIMENTA TODA
A NOSSA INDÚSTRIA É 100% NATURAL, PERMITINDO-NOS
PROMOVER, EM TODAS AS FASES DO NOSSO PROCESSO
INDUSTRIAL, UMA ECONOMIA CIRCULAR E SUSTENTÁVEL.
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com sustentabilidade

Cortiça:
uma dádiva
da natureza
A cortiça é a casca do sobreiro (Quercus suber L).
É uma matéria-prima 100% natural e tecnológica,
com propriedades únicas que lhe conferem um caráter
inigualável e lhe permitem ser utilizada em diversas
indústrias e em múltiplas aplicações.
É leve e resistente ao atrito. Elástica e compressível.
Impermeável a líquidos e gases e resistente à combustão.
Totalmente biodegradável, renovável e reciclável.
Mas, talvez a propriedade mais extraordinária da cortiça
seja a sua origem biológica. Na verdade, extraí-la não
coloca sequer em risco a árvore que a faz nascer. É retirada
a cada nove anos, sem que nenhum sobreiro seja cortado
durante esse processo.
Cortiça. Versátil. Sustentável. Tecnológica. Inigualável.

6

9 ANOS

25 ANOS

200 ANOS

É o tempo de espera
entre cada
descortiçamento
de um sobreiro.

É o tempo que passa, em
média, até um sobreiro
ser descortiçado
pela primeira vez.

É a esperança média
de vida de um sobreiro.
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Principais
características
da cortiça
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Isolamento
acústico

Isolamento
térmico

Impermeabilidade
a líquidos e gases

Resistência
ao fogo e a altas
temperaturas

Resistência
ao atrito

Hipoalergénica

Leveza e
flutuabilidade

Elasticidade e
compressibilidade

Suavidade
ao toque

100% natural,
reutilizável e
reciclável

A cortiça tem uma
baixa condutividade
de som e vibração.
Os elementos
gasosos que a
cortiça contém
estão fechados em
pequenos
compartimentos
impermeáveis e
isolados uns dos
outros.

O ar contido nas
células torna a
cortiça num
excelente isolante,
resultando numa
baixa condutividade
térmica e num
amplo intervalo de
temperaturas.

Graças à suberina
e aos ceróides
presentes nas
paredes das
células, a cortiça é
impermeável a
líquidos e a gases.
A sua resistência à
humidade
permite-lhe
envelhecer sem se
deteriorar.

A cortiça é um
retardador natural
de fogo: não faz
chama nem liberta
gases tóxicos
durante a
combustão.

A cortiça é
extremamente
resistente à
abrasão e
apresenta uma
elevada resistência
ao atrito.

Como a cortiça não
absorve pó,
contribui para a
proteção contra
alergias.

Mais de 50% do seu
volume é ar, o que a
torna muito leve e
lhe dá a capacidade
de flutuar. Pesa
apenas 0,16 gramas
por centímetro
cúbico.

É o único sólido que
ao ser apertado
num dos lados não
aumenta de volume
no outro. Tem uma
“memória elástica”
que lhe permite
adaptar-se a
variações de
temperatura e
de pressão.

A textura natural
da cortiça combina
flexibilidade e
suavidade ao toque.

A cortiça é a
casca do sobreiro,
sendo por isso
um tecido vegetal
100% natural e
biodegradável.
É também uma
matéria-prima
renovável e
reciclável.
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A cortiça é formada por uma
colmeia de células microscópicas
preenchidas com um gás semelhante
ao ar e revestidas maioritariamente
por suberina e lenhina. Na sua
composição química identificam-se
também outros compostos, embora
com menos expressão, como os
polissacáridos, ceróides e taninos.

Sobreiro:
uma árvore
notável

A elevada percentagem gasosa
de cada célula é responsável pela
extraordinária leveza da cortiça. A
associação destas células, como se
fossem uma espécie de pequenas
almofadas agregadas, é responsável
pela sua compressibilidade e
elasticidade.

O Montado de sobro é a base de um
ecossistema gerador de biodiversidade
onde estão plantadas as raízes do futuro.

Num único centímetro cúbico de
cortiça contam-se cerca de 40
milhões de células.

O sobreiro previne a degradação dos
solos, produz ar puro e retém o dióxido de
carbono: a maior causa do aquecimento
global.

Benefícios do sobreiro
> Previne a degradação dos solos
> Torna os solos mais produtivos
> Regula o ciclo hidrológico
> Combate a desertificação
> Capta e armazena o carbono em períodos
de tempo muito longos
> Combate as alterações climáticas
> Gera elevados índices de biodiversidade
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Damos forma
ao futuro
pela liderança
A CORTICEIRA AMORIM É LÍDER DESTACADO A NÍVEL
MUNDIAL, CONTRIBUINDO COMO NENHUM OUTRO
PLAYER PARA A SUSTENTABILIDADE E PARA A INOVAÇÃO
DA FILEIRA DA CORTIÇA.
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Damos forma ao futuro
pela liderança

Somos os
líderes mundiais
da cortiça
A Amorim Cork Composites faz parte da
Corticeira Amorim que detém uma posição
de liderança mundial consolidada em cinco
grandes áreas: matérias-primas, rolhas,
aglomerados, revestimentos e isolamentos.

A Corticeira Amorim, holding
do Grupo Amorim para o setor
da cortiça, é a maior empresa
mundial de produtos de cortiça
e a mais internacional das
empresas portuguesas.
A Corticeira Amorim tem
investido, sem paralelo na
investigação, na inovação e
no design, desenvolvendo
um portefólio de produtos
e soluções de elevado valor
acrescentado, que antecipam
as tendências do mercado e
superam as expetativas de
algumas das mais exigentes
indústrias a nível mundial.
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Presença
mundial da
Corticeira
Amorim

1
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A Corticeira Amorim tem uma posição
consolidada nos cinco continentes.

3

CORTICEIRA AMORIM
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UNIDADES INDUSTRIAIS
APLICAÇÕES DE CORTIÇA

UNIDADES INDUSTRIAIS
MATÉRIAS-PRIMAS

EMPRESAS DE
DISTRIBUIÇÃO

9

AMORIM CORK COMPOSITES EM NÚMEROS

JOINT
VENTURES

231

PRINCIPAIS
AGENTES
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Damos forma ao
futuro através da
performance
ESTAMOS SEMPRE A DESAFIAR AS INFINITAS POTENCIALIDADES
DA CORTIÇA COM APLICAÇÕES E UTILIZAÇÕES DE ALTA
PERFORMANCE, ANTECIPANDO AS TENDÊNCIAS DO MERCADO
E SUPERANDO AS EXPETATIVAS DE ALGUMAS DAS MAIS
EXIGENTES INDÚSTRIAS, A NÍVEL MUNDIAL.
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Reinventamos
a proteção térmica na
indústria aeroespacial
Ogiva SRB

As estruturas química e física da cortiça transformam-na na
matéria-prima ideal para sistemas de proteção ablativos, devido
às suas excelentes propriedades de isolamento, leveza e baixa
condutividade térmica.
Os materiais ablativos em cortiça têm a capacidade de absorver
uma grande quantidade de calor, formando-se uma camada
que atua como um isolante, protegendo o material interior e
retardando a degradação térmica do escudo.

Lançadores

A integração da cortiça em aeronaves e foguetões começou com
a missão Apollo 11, que levou o Homem à lua pela primeira vez.
Desde aí, a cortiça tem sido utilizada em diferentes programas
aeroespaciais.

Saia traseira de foguetes
propulsores

Excelente
isolamento acústico
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Reinventamos
materiais para
painéis multicamada
e compósitos

Materiais para painéis
multicamada

Isolamento térmico e acústico, reduzido impacto ambiental, leveza e
durabilidade são algumas das vantagens que a cortiça traz às indústrias
de transformação que utilizam painéis e compósitos nos seus processos
de produção.
Os nossos materiais fazem parte da composição de painéis multicamada
e materiais de núcleo, utilizados nas mais diversas áreas e indústrias,
com aplicação em pavimentos modulares para comboios, divisórias,
caixilhos, portas e janelas, bem como no fabrico de deckings de barcos,
piscinas e SPAs.

Materiais de núcleo

Materiais para deckings

22

23

Damos forma ao futuro
através da performance

Reinventamos
a selagem
sustentável

Junta de automóvel

A combinação da cortiça com borracha
permite-nos desenvolver soluções de vedação
e de selagem de alta performance para a
indústria automóvel: cárteres de óleo, tampas
para válvulas, radiadores e transmissões
automáticas.
Para além das juntas utilizadas nos motores, os
nossos produtos estão também presentes em
aplicações para amortecimento e isolamento de
ruído e vibrações para engrenagens e sistemas
de para-brisas.
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Reinventamos
soluções
para vedação
e selagem
Elevada resistência térmica, química e mecânica são as
características essenciais de um bom vedante.
As mesmas propriedades ímpares da cortiça que são utilizadas para a alta
performance automóvel servem também muitas outras indústrias, em
aplicações sujeitas a testes extremos de resistência, calor e pressão.
Utilizamos soluções de aglomerado de cortiça com borracha especificamente
formuladas para produzir os materiais mais indicados para a selagem,
garantindo, por exemplo, a prevenção de fugas de gás ou o isolamento elétrico.
O segredo para obter os melhores resultados de selagem está na perfeita
combinação de três eixos: natureza, indústria e ciência.
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Indústria de
Energia Elétrica

Reinventamos
a transmissão
e distribuição
de energia
As estruturas de transmissão e armazenamento de energia elétrica
têm de suportar condições duras e são construídas para resistir ao
teste do tempo. O uso de aglomerados compósitos de cortiça permite
expandir o tempo de vida dos componentes utilizados em centrais
elétricas e redes de distribuição.

Controlo de vibrações

Redução de ruído

Fabricamos materiais e juntas para a indústria de transformadores
há mais de quatro décadas, fornecendo soluções de engenharia para
vedação, controlo de ruído e vibrações.
Os produtos Amorim T&D são especificamente projetados
para proporcionarem alta performance, sendo mundialmente
reconhecidos, devido à sua longa utilização em transformadores,
reatores, condensadores, isoladores e outros componentes.

Condensadores e isoladores

Vedantes e juntas
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Controlo de vibrações

Reinventamos
a construção
de edifícios e de
infraestruturas

Apoio de paredes

Eficiência, resiliência e durabilidade tornam
a cortiça no material ideal para a criação
de soluções tecnicamente exigentes, mas
simultaneamente sustentáveis, no setor da
construção de edifícios e de infraestruturas.
Underlay

Da combinação de granulados de cortiça
com diversos polímeros resulta um portefólio
diversificado de materiais para isolamento
acústico e controlo de vibrações, bem como
soluções para absorção de expansões e
contrações dos diferentes materiais de
construção.

Underscreed

Compressibilidade
e “memória elástica”
Junta de expansão
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Reinventamos
a construção
das infraestruturas
ferroviárias

Manta de balastro

Para além de leve, natural e ideal para isolamento acústico e térmico, a
cortiça é compressível, flexível e possui uma “memória elástica” que lhe
permite adaptar-se a variações de temperatura e de pressão.
É a matéria-prima perfeita para o desenvolvimento de materiais que
integram sistemas para redução de vibrações das infraestruturas onde
circulam comboios urbanos de alta velocidade e metropolitanos.

Palmilhas para base
de travessas

A nossa gama de produtos inclui as palmilhas de carril e palmilhas para
aplicação na base das travessas, em lajes de betão ou balastradas,
garantindo diferentes níveis de atenuação do impacto em aplicações
ferroviárias, bem como soluções para obras ferroviárias, tais como ramais,
cruzamentos e passagens de nível.

Palmilhas de carril
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Reinventamos
os pavimentos
desportivos
A nossa gama destinada a pavimentos desportivos é a escolha perfeita
para superfícies que exigem elevados níveis de resiliência, otimizando,
ao mesmo tempo, os níveis de conforto e segurança durante a prática de
desportos ou atividades de lazer.
Ginásios, pistas de corrida, centros desportivos de todo o mundo já
estão a utilizar as nossas soluções. Exemplo disso são os ginásios
Reebok Crossfit, nos quais o nosso produto Sportsfloor já se tornou
no pavimento oficial, tendo sido instalado em mais de dez países.
Sportsfloor é a solução eficaz para todas as superfícies desportivas,
tendo em conta que as diversas combinações de elastómeros, que
fazem parte da sua composição, permitem um nível de flexibilidade
único, resistência ao uso e elevada absorção de impactos.
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Reinventamos
os sistemas de
relvado sintético
A cortiça é a opção que devolve o conceito de “natural” a um sistema de relvado sintético
e uma solução que conjuga alta performance com sustentabilidade, beneficiando não só
os atletas, mas também os proprietários das superfícies desportivas.
Para além de ser 100% amiga do ambiente, sustentável e não-tóxica, devido às suas
propriedades de isolamento térmico, permite uma redução da temperatura decorrente
da exposição solar, resultando num consumo muito mais reduzido de água durante o
processo de irrigação dos relvados. Por outro lado, a sua elevada capacidade de absorção
ao choque e resiliência garantem um maior conforto, segurança e desempenho.
A nossa gama de produtos inclui os infills de cortiça e os shock pads. A utilização de
shock pads permite a construção de um sistema altamente drenante que contribuirá
para o maior conforto, sem colocar em causa a alta absorção da energia de impacto e
a baixa restituição de energia aos músculos e ligamentos do jogador. A combinação de
infills de cortiça com um shock pad contribui positivamente para a drenagem do sistema,
permitindo a obtenção de um sistema de relvado sintético com excelente performance,
mesmo em condições climáticas adversas.

36

Infill de cortiça

Shock pad
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Reinventamos
a indústria
de pavimentos

NRT top layer

Fornecemos soluções únicas para integração nos processos
de produção dos fabricantes de pavimentos.
Desenvolvemos e concebemos componentes e materiais para
incorporação na produção de cada uma das várias camadas
que compõem um pavimento (top layer, inlay, core layer e
pre-attached underlayment), de acordo com as necessidades
e requisitos dos nossos clientes.
Utilizando sempre a cortiça como matéria-prima, os nossos
materiais são fabricados com a tecnologia NRT - Noise
Reduction Technology, proporcionando uma maior redução do
ruído e um maior conforto térmico, conferindo assim um maior
valor acrescentado aos produtos finais dos nossos clientes e à
própria indústria de pavimentos.

NRT inlay

NRT core layer

NRT pre-attached
underlayment
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Reinventamos
os acessórios
para pavimentos
A cortiça é denominador comum na produção dos nossos
acessórios e materiais auxiliares para pavimentos. São
disso exemplo os underlays que, quando aplicados sob um
pavimento, conferem mais conforto, proteção e longevidade
ao piso final, garantindo ainda uma maior eficiência energética
e isolamento acústico.
Os underlays podem ser constituídos apenas por aglomerado
de cortiça ou conter outros materiais reciclados, como por
exemplo, PU ou EVA.
Comparativamente a materiais sintéticos, a cortiça é a
opção certa quando se procura uma solução que garanta
performance, mas que também seja sustentável, do ponto
de vista ambiental.
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Reinventamos
a decoração da
casa e escritório
A cortiça é cada vez mais um forte e cativante aliado de quem
quer decorar ou renovar a casa ou o escritório, devido às suas
qualidades estéticas, toque suave e confortável, propriedades
de isolamento térmico e acústico.
Muito fácil de instalar, a nossa gama de produtos para DIY
inclui soluções decorativas e materiais para aplicação em
paredes, tetos e pavimentos.
As características sensoriais únicas da cortiça permitem-nos
ainda criar e moldar objetos para a casa e escritório, sem
descurar o seu caráter funcional.
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Reinventamos
a indústria
do mobiliário
Os atributos sensoriais e funcionais da cortiça enquadram-na
como um material altamente versátil e resistente, de eleição
para a indústria do mobiliário de algumas das principais
marcas, a nível mundial.
A constante necessidade de desenvolver novas aplicações
com cortiça tem-nos levado a desenvolver novas técnicas
de moldação e maquinação, proporcionando à indústria do
mobiliário a possibilidade de utilizar a cortiça em diferentes
tipos de acabamento e geometrias, tirando a máxima
vantagem da sua grande resistência e flexibilidade.
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Reinventamos
a indústria
do calçado
Leve e resistente. Natural e sofisticada. Tradicional e intemporal.
A cortiça tem sido a escolha dos fabricantes de calçado há
centenas de anos.
Desde os modelos ortopédicos mais especializados aos visuais
mais modernos, combinando moda, saúde e conforto, designers
e indústria do calçado têm sido capazes de reinventar a aplicação
deste material. Uma vez integrada num sapato, a cortiça garante
uma melhor distribuição do peso corporal, amortece o impacto,
controla a temperatura e permite que o pé respire.

Moda

Saúde

A cortiça é também reconhecida por permitir uma fácil adaptação
aos processos de transformação (maquinação, moldação e
termomoldação).

Conforto
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Investigar,
desenvolver
e inovar para
o futuro
Sabemos como ninguém que a cortiça é um
material único e irreplicável.
Novos produtos, novos mercados, novas
aplicações e a máxima valorização da cortiça
e das suas características são, por isso, os
nossos eixos de desenvolvimento.

A cortiça na
indústria cosmética
Devido às suas
extraordinárias
propriedades, é possível
incorporar cortiça em
vários produtos da
indústria cosmética,
como, por exemplo, nos
esfoliantes.

ACM 30, um compósito de cortiça
certificado para a indústria naval
Este compósito de cortiça foi concebido para
ser aplicado como primário de decks de navios
de grande porte, obedecendo à certificação
IMO – International Maritime Organization,
em especial no que respeita à
proteção ao fogo.

A cortiça em
moldação 3D
Concebemos um compósito
de cortiça para moldação
3D, permitindo a criação
de formas complexas,
garantindo a performance
técnica desejada na
indústria do mobiliário.

Temos permanentemente ativos vários
projetos de Investigação & Desenvolvimento
que, para além do desenvolvimento destes
eixos estratégicos, permitem o alargamento
da nossa base de competências.

A cortiça nos relvados sintéticos

Trabalhamos prospetivamente e em
colaboração na concetualização de novos
materiais compósitos e no desenvolvimento
de tecnologias de produção, para quebrar
barreiras de performance e desempenho
nas diferentes aplicações, recorrendo ao
conhecimento acumulado da Corticeira
Amorim, bem como a uma extensa rede
de inovação.

O infill de cortiça faz parte de uma nova geração de material orgânico e é um compósito
para aplicação em relvados sintéticos, reduzindo o consumo de água na manutenção
dos campos e mantendo uma elevada performance biomecânica do relvado.

A cortiça na indústria
aeroespacial
A cortiça na
prancha de McNamara
Desenvolvemos uma prancha de
surf com cortiça, especialmente
concebida para responder às exigências
do recordista mundial Garrett McNamara e
suficientemente resistente para aguentar a pressão
de ondas gigantes nunca antes surfadas.
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Desde os foguetões Scout, nos
anos 60, passando pelo icónico
Space Shuttle, até aos programas
Falcon, Delta, Ariane e Vega,
fornecemos consistentemente
produtos inovadores e de
alta performance à indústria
aeroespacial, com o objetivo de
garantir a proteção térmica.
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INSPIRADA PELA IMAGINAÇÃO, A CORTIÇA
EXPRIME-SE NO MUNDO DO DESIGN.
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Serpentine Gallery
Pavillion

Por Herzog & de Meuron e Ai Weiwei
Em 2012, a cortiça foi o material eleito para fazer parte do
Serpentine Gallery Pavillion, em Londres, através de um
projeto de arquitetura concebido por Herzog & de Meuron
e Ai Weiwei.
A cortiça foi a matéria-prima selecionada devido às
suas propriedades acústicas e às suas características
sensoriais (principalmente as que estão ligadas ao
tato e ao olfato).
Nesta 12ª edição, Herzog & de Meuron e Ai Weiwei
apostaram numa abordagem arqueológica
e conceberam um pavilhão que inspira os
visitantes a observarem uma complexa
estrutura circular multinivelar, na qual
foram usados mais de 80 m3 de cortiça.

“Aquilo que Ai Weiwei e Herzog
& de Meuron propuseram não
é um edifício grandioso - uma
homenagem a si próprios - mas
uma homenagem a todos.”
Julia Peyton-Jones
Diretora da Serpentine Gallery
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Coleção
Materia
Juntando as características sensoriais e a
personalidade única de uma matéria milenar,
como é a cortiça, à perspetiva desafiante do
design, a coleção Materia reúne um conjunto
de objetos que se integram de um modo fluído e
funcional nos ambientes e vivências do dia a dia.
Materia tem a curadoria da experimentadesign e
é composta por objetos inéditos que tiram partido
das propriedades únicas da cortiça, graças às
mais diversas tecnologias de produção.
Uma coleção onde a cortiça tem especial
destaque (ainda que conjugada com outros
materiais), sob a inspiração da estética e o
know-how dos designers de renome internacional
Big-Game, Daniel Caramelo, Fernando Brízio,
Filipe Alarcão, Inga Sempé, James Irvine, Keiji
Takeuchi, Marco Sousa Santos, Miguel Vieira
Baptista, Nendo, Pedrita e Raw Edges.
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DOOR HANDLES
Eduardo Souto de Moura
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A “Metamorphosis”
da cortiça
A cortiça tem inspirado artistas de diversas áreas em todo mundo, sendo
também, por isso, sinónimo de arte e de design.
O projeto Metamorphosis foi uma iniciativa criada para estimular a utilização
da cortiça de forma inovadora e arrojada, alargando as fronteiras desta
matéria-prima.
A cortiça foi colocada ao dispor das mentes dos vencedores do Pritzker Prize,
Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura e Herzog & de Meuron, juntamente com
os arquitetos Alejandro Aravena, Amanda Levete, João Luís Carrilho da Graça
e Manuel Aires Mateus e com os designers de produto James Irvine, Jasper
Morrison e Naoto Fukasawa.

STOW IT
James Irvine

CORK SHOES
Jasper Morrison

CORK BENCH
Naoto Fukasawa
STOOL
Álvaro Siza

56

57

Damos forma ao futuro
com criatividade

THE METAMORPHOSIS OF
CORK INTO CONCRETE
João Luís Carrilho da Graça

CORK CLOGS
Alejandro Aravena

CORK KIT
Amanda Levete

ELBPHILHARMONIE HAMBURG,
PHILHARMONIC HALL, ESCALA 1:20
Herzog & de Meuron
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CORK SPACE
Manuel Aires Mateus

59
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