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Cork Conference - SEP’12
4ª Conferência Internacional 

A AMORIM ISOLAMENTOS ORGANIZOU

NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO, A

4ª CONFERÊNCIA INTER NA CIO NAL

“CORK CONFE RENCE - SEP’12”.
DURANTE OS DOIS DIAS, REPRESEN-
TANTES DE VÁRIAS EMPRESAS POR-
TUGUESAS E ESTRANGEIRAS TIVERAM

A OPORTUNIDADE DE TROCAR IDEIAS

E DE EXPLORAR ESTA MATÉRIA-
PRIMA, PARTILHANDO EXPERIÊNCIAS

E APLICAÇÕES DA CORTIÇA.

O primeiro dia iniciou-se com uma visita guiada à unidade industrial da

Amorim Isolamentos, em Vendas Novas, onde foi possível ficar a conhecer

todo o processo de produção das placas de aglomerado de cortiça. No labo-

ratório desta unidade fabril foi possível comprovar, através de vários

ensaios, as principais vantagens da cortiça em relação aos seus principais

concorrentes, assim como comprovar o respeito pelas normas vigentes.

Após o almoço, foi possível visitar, em pleno Alentejo, uma obra de referên-

cia com cortiça à vista em praticamente todas as fachadas do edifício.
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O segundo dia do evento, dedicado à Conferência teve como

primeiro interveniente CARLOS MANUEL, da AMORIM ISOLAMENTOS,

que abordou as principais características, vantagens e aplica-

ções do sobreiro e da cortiça. Expôs quais os principais impac-

tos ambientais e de biodiversidade, assim como da desertifica-

ção social e ambiental.

Sendo uma matéria-prima 100% natural e renovável, a cortiça é

aproveitada na totalidade para o fabrico de rolhas de cortiça,

pavimentos, isolamentos, e peças de design, entre outros.

Outras das características deste material prende-se com o facto

de ser sustentável, permitindo ter um isolamento sustentável e

eficaz, resistente ao fogo, com um processo industrial natural.

Devido à sua elasticidade natural, tem qualidades antissísmicas

notáveis. Além disso, reduz ou elimina a transmissão de vibra-

ções e do ruído consequente para o edifício.

Seguiu-se a intervenção de ANTÓNIO TADEU, do ITECONS -

Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em

Ciências da Construção, que apresentou este instituto, expli-

cando o que se tem feito ao nível da investigação nesta área

com a cortiça.

Segundo o orador, “o comportamento térmico varia muito quan-

do comparamos a cortiça com outros materiais”. Com a realiza-

ção de estudos é possível comprovar que o calor do dia só se

vai refletir no interior da habitação algumas horas depois, quan-

do já se sente necessidade de mais calor, à noite. Explicou

ainda em que consistem alguns dos estudos que têm sido fei-

tos, nomeadamente no que respeita à análise das propriedades

dinâmicas da cortiça.

DIETER SCHENKLING, veio da Alemanha para explicar que a

madeira tem qualidades, mas que por si só não é suficiente para

manter uma habitação confortável ao nível do isolamento,

sendo necessária a utilização da cortiça.
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A empresa constrói casas através de cubos de madeira que são
preenchidos com granulado de cortiça, e assim os valores de
isolamento melhoram significativamente. Há um melhoramento
de aproximadamente 60% do que com parede simples só com
madeira. Aqui o único isolamento é a cortiça, através, de um sis-
tema de tricamadas de 20 cm, que substitui o isolamento, tanto
de inverno, como de verão.

ANDREI ALEXANDROV, aproveitou para falar das vantagens na uti-
lização da cortiça, nomeadamente a fibra de coco, que segun-
do o orador é “fantástica”. Têm sido feitos vários testes de labo-
ratório com este material e tem superado todas as espectativas,
ao nível do isolamento acústico.

Outras das vantagens na utilização da cortiça é que em caso de
inundação este material mantem-se inalterável depois de seco,
o mesmo não acontecendo com outros materiais. Assim como
quando há algum problema com a habitação, a cortiça nunca é
afetada.

Seguiu-se DANIELE BEDOGNI, de Itália, que durante a sua inter-
venção explicou como funciona o seu sistema construtivo, que
prevê a utilização de painéis feitos de fibra de madeira, onde no
interior é incorporado o aglomerado de cortiça. É como se fosse
um “sanduíche” num corpo único composto por madeira, cortiça
e madeira novamente.

Este processo tem como principais características a forte resis-
tência a cargas de neve, vento e fogo. O nível de resistência a sis-
mos é muito elevado, devido ao facto de este ser composto por
fibras naturais. Ao nível do design, existem variadíssimas possibi-
lidades, sendo possível conjugar os módulos de diversas formas.

OLIVIA PATRIZIA CARONE, da CASACLIMA NETWORK MILANO, Itália,
foi responsável pela intervenção seguinte, abordando a questão
da eficiência energética dos edifícios. Explicou que a
CasaClima faz a certificação energética dos edifícios, e o siste-
ma inclui desde 2011 as Classes A (10-30 kWh/m2/ano) e B (30-
50 kWh/m2/ano), sendo que a partir de 2015 apenas as habita-
ções das Classes A e A Gold (0-10 kWh/m2/ano) serão certifica-
das energeticamente. Abordou ainda a questão da diretiva
2010/31/CE, que levará à realização dos N-ZEB (Edifícios com
consumo de energia próximo de zero), tendo dado alguns
exemplos italianos. 

Por sua vez, GUILLAUME BOUNOURE, da ARCHIWASTE, apresentou
um projeto sobre um Pavilhão Experimental de Cortiça, que se
encontra ainda em fase de desenvolvimento, e cuja conclusão
está prevista para 2014. Falou da experiência francesa, em que
a cortiça é utilizada especialmente como componente não visí-
vel dos edifícios, e da necessidade em haver soluções inovado-
ras de design em cortiça, para poder ser cada vez mais usada
como um material “real” em projetos. 



Depois de uma curta pausa para o coffee-break, foi a vez de

ÁVILA E SOUSA, da GYPTEC, uma empresa nacional, poder apre-

sentar as suas soluções com a utilização da cortiça para este

mercado. O orador começou por falar da placa de gesso

Gyptec, explicando que esta tem como principais características

o alto isolamento acústico, a baixa condutividade térmica, a

regulação da humidade, incombustível e eficaz em barreiras

corta-fogo, durável e resistente ao impacto, versátil e adaptável

a todo o tipo de acabamentos e reciclável. Seguiu-se uma breve

apresentação do aglomerado de cortiça expandida, um produto

100% ecológico e reciclável, proveniente de uma matéria-prima

renovável, visto que a extração da casca do sobreiro se insere

no seu ciclo de vida.

Com a junção dos dois produtos anteriores chega-se à nova placa

Gypcork, as placas de gesso laminado Gyptec produzidas na

Figueira da Foz, utilizando matérias-primas ecológicas e métodos

não poluentes, e o aglomerado de cortiça expandida, excelente iso-

lamento térmico e acústico, produzido pela Amorim Isolamentos,

através de um processo 100% natural e sem desperdícios.

Seguiu-se a SECIL ARGAMASSAS SOLUTIONS, empresa portuguesa

onde os intervenientes foram ANDRÉ CORREIA e DINA FRADE. Os

dois oradores falaram da empresa e dos serviços prestados aos

seus clientes, nomeadamente com certificação técnica, e for-

mação teórica e prática para as diversas soluções.

Durante a intervenção foi apresentado o ecoCORK, uma arga-

massa com agregados de cortiça para uma construção mais sus-

tentável. Esta argamassa reduz o impacto ambiental, pois é natu-

ral, renovável e diminui o consumo de energia através de uma

melhoria no isolamento térmico. A partir deste, desenvolveu-se o

RHP ecoCORK para revestimentos, o Betonilha ecoCORK para

pavimentos e o Alvenaria ecoCORK argamassa de alvenaria,

todos eles com desempenho térmico e acústico melhorado.

AKITA, do Japão, explicou a importância em fazer boas constru-

ções no Japão devido ao clima, nomeadamente intempéries e
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furacões, mas também à grande atividade sísmica existente.
Akita diz que utiliza há algum tempo a cortiça da Amorim
Isolamentos aliada à argamassa originalmente desenvolvida e
patenteada pela sua empresa. 

A camada de argamassa com 8 mm é colocada sobre a placa de
cortiça carbonizada, tendo esta combinação excelentes resultados
térmicos, além de ser uma solução segura e ecológica.

De seguida, RANDY RITECO, da Holanda, evidenciou a combina-
ção perfeita que consegue entre a cortiça e o sistema criado pela
sua empresa, tendo destacado algumas das vantagens da corti-
ça, como a aparência natural, a combinação com outros tipos de
material, e a liberdade absoluta de criar formas e estilos. 

Carlos Manuel, da Amorim Isolamentos, voltou a intervir para
apresentar várias obras de referência com cortiça à vista.
Explicou que a grande obra foi o Pavilhão de Portugal na Expo
em Hannover, e que desde 2002 se encontra em Coimbra, sem
qualquer anomalia aparente. Segundo o orador, “um histórico,
embora recente, permite-nos garantir que a sua durabilidade
quando exposta seja superior a 10 anos, já que em outras apli-
cações existe material sem perda de características com mais
de 50 anos”. 

A última intervenção coube a JOSÉ PEDRO SOUSA, do ISCTE, que
falou sobre as tecnologias existentes através de programas de

computador, que possibilitam a criação de várias formas na cons-
trução de um edifício. Agora através de um trabalho desenvolvi-
do é possível criar contornos na cortiça para envolver os edifícios.

Através de tecnologia é possível alcançar uma variação de con-
tornos com cortiça infinita. A textura através dos efeitos de
superfície pode ser cada vez mais explorada para introduzir um
valor acrescentado ao produto. É possível produzir para cons-
truir geometrias complexas.

Para terminar, ANTÓNIO AMORIM, Presidente do GRUPO AMORIM,
agradeceu a presença de todos, em particular aos oradores e à
equipa da Amorim Isolamentos. Enumerou ainda algumas das
muitas características da cortiça, dizendo que existem diferen-
tes possibilidades com diferentes aplicações.

Segundo o Presidente do grupo, “temos um produto fantástico
com mercado fora e dentro de Portugal”, acrescentando ainda
que “acreditar e passar a palavra deste produto é fundamental”.
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