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Cortiça



Explorando o potencial de uma matéria-prima.

Análise das características

Exemplos de aplicação racional

Exemplos de aplicação irracional







Quercus suber.
Sobreiro.















Descortiçamento só de 9 em 9 anos







Transporte tradicional = imagem não «politicamente 

correcta», na óptica da Indústria da Cotiça.







Parece incrivel, mas é verdade: o excelente Museu da Cortiça, em Silves, teve de fechar, porque lhe cortaram as verbas.

Tinha ganho um importante prémio internacional. O Museu da Cortiça, premiado como o ‘Melhor Museu 

Industrial da Europa’ em 2001, está encerrado desde 26 de Abril de 2010 devido a dívidas de 6,5 milhões 

de euros da sociedade detentora da Fábrica do Inglês, o complexo em que está inserido.






Antes e depois da cozedura

Imagens 
ditas 
«correctas»





Pranchas na fábrica



Pranchas na fábrica





Microscópio electrónico



A cortiça consiste de ar....

Ou melhor: de células com paredes de suberina,

cujo interior é preenchido por uma mistura de 

gazes semelhante ao ar natural.

Isto explica muitas qualidades:

– resiliência

– isolador (térmico, eléctrico, fono-isolador)

– peso muito leve



Paredes de suberina



Destas qualidades deriva uma das principais 

aplicações industrias da cortiça:

como vedante.



A rolha 
de cortiça



Garrafa 
de vidro 
+ rolha de 
cortiça = 
solução de 
embalagem 
para os 
produtores 
de vinho

















Brocagem manual



Brocagem manual











Colmatagem de irregularidades com pó de cortiça



Produção modernizada







Problema central da rolha 
de cortiça: por vezes, 
«infecta» o vinho com um 
cheiro a mofo.

Tem sido substituída por 
rolhas de plástico e 
screwcaps de alumínio







Controlo de rolhas de cortiça: garantia de melhor qualidade?



Outras aplicações





leve,
boia.





Isolante 
térmica



Isolante 
térmica



Aglomerado de c. granulada





Sandálias Birkenstock
Cortiça ao serviço da ergonomia 
e de calçado anatomicamente 
correcto. Desde 1896



Sapateiro: Johann Adam 
Birkenstock, em 1774

1896: Fussbetteinlagen von
Conrad Birkenstock









As 
qualidades 
de uma 
boa sola 
de cortiça.









Há quase 25o anos (em 1774) Johann Birkenstock instalou-se 
como sapateiro em Vettelschoss. O negócio ficou sempre nas 
mãos da família. Em 1902, o neto do fundador, Konrad, teve 
uma ideia que iria revolucionar o calçado: 
uma palmilha curvilínea, à semelhança das próprias curvas 
do pé, numa sola de cortiça. Estava dado o mote para o 
sucesso das Birkenstock. Hoje a marca está em todo o mundo. 

Só na Alemanha existem mais de 500 representantes da 
marca. Em Portugal, as coisas são diferentes. Apesar do 
crescente sucesso das sandálias, existe apenas um distribuidor 
da empresa, a Step In, que comercializa os vários modelos e as 
seis sub-marcas da Birkenstock, pelos cem clientes espalhados 
pelo país.







aglomerado:
cortiça granulada 
+ latex 
+ ....



Flexibilidade 
de uma 
sandália 
«fitness»











cortiça 
ao serviço
da distorção 
do pé, da coluna,
etc.



saltos altos = 
destruição da 
anatomia







Aposta 
no factor 
«moda». 
Heidi Klum 
na promoção 
das Birkis.



Cork shoe fashion



Com brilhantes, padrões alternativos (Heidi Klum 
criou umas socas Birkenstock cujo padrão é a letra da 
canção “Kiss from a Rose”, do marido, o cantor Seal) 
e muitas cores, as Birkenstock ultrapassaram todos 
os preconceitos e passaram de patinho feio a cisne. 

Longe vão os tempos em que ter umas sandálias 
desta marca era sinónimo de problemas ortopédicos 
ou gosto provinciano. Da Birkenstock há socas, 
sandálias, chinelos, ténis e sapatos fechados para 
todas as idades e ambos os sexos.

Porque é que os portugueses 
não imitam este produto?





Américo Amorim, 
um dos mais ricos 
empresários do mundo





rubbercork, um dos 
mais inovativos e bem 
sucedidos produtos 
oriundos de Portugal: 
um aglomerado de 
cortiça e borracha.  
By Amorim. Usado em 
juntas de motor, por 
exemplo.



Cortiça, 
isolante 
térmico.
Poupa 
energia.



Cortiça, 
isolante 
térmico.
Protege as 
mãos.



Vestuário 
de cortiça. 
Uma 
grande 
asneira.



Malas de 
cortiça. 
Uma 
grande 
asneira.



«Os acessórios Comcortiça são todos feitos em Portugal. À cortiça 
é aplicado um forro em tecido que a torna mais elástica.

O objectivo da Comcortiça é marcar a diferença, uma vez que 
a cortiça é um produto 100% Nacional, 100% Natural e 100% 
Original!»

www.comcortica.com



«A PELCOR vai expor os seus objectos de design feitos em cortiça no  Museu 
de Arte Moderna (MOMA) de Nova Iorque, um dos mais conceituados museus 
mundiais.
A partir de Maio, Nova Iorque e o mundo vão poder ver chapéus de chuva, bolsas 
de cosmética, relógios de pulso, aventais, malas e carteiras, tudo produtos 
luxuosos de design, executados a partir da casca de sobreiro. Os produtos de 
cortiça vão também estar à venda na loja de lembranças do MOMA.
Nascida da indústria da Cortiça, a marca Pelcor tem vindo a conquistar um lugar 
no mercado, tanto interno como externo. Está representada na Europa, na China, 
no Japão, no Canadá, Estados Unidos e até mesmo na Arábia Saudita.»

http://blog.amarportugal.com.pt/tag/cortica



Design com cortiça.
Propostas sérias, a 
discutir.
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