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1  A CORTIÇA  

A cortiça é a casca do sobreiro. É um tecido vegetal 100% natural e é constituída 

por uma colmeia de células microscópias que têm um gás idêntico ao ar e 

revestidas sobretudo por suberina e lenhina. Tem uma abrangência de 

aplicações a atributos que nenhuma tecnologia conseguiu, até hoje, imitar, 

igualar ou ultrapassar. 

 

É uma matéria-prima 100% natural, 100% reutilizável e 100% reciclável extraída 

dos sobreiros sem nunca prejudicar o normal desenvolvimento da espécie e sem 

danificar a árvore. A cortiça extraída é aproveitada a 100%. Mas depois de 

transformada, por exemplo em rolhas, a cortiça pode voltar a entrar no processo 

produtivo. As rolhas de cortiça podem ser recicladas por trituração. O granulado 

resultante desse processo pode ser utilizado em outros produtos como, por 

exemplo, solas de sapatos, painéis de revestimento, boias de pesca. 

 

  

http://www.apcor.pt/cortica/reciclagem/
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2 HISTORIA DA UTILIZAÇÃO DA CORTIÇA  

 3000 a.c – China, Egipto, Babilónia e Pérsia, a cortiça é utilizada em aparelhos 

destinados à pesca. 

Séc. XVIII – Inglaterra, o físico Robert Hooke, conseguiu obter a primeira imagem 

microscopia da cortiça; Dom Pierre Pérignon utiliza a cortiça como vedante so 

seu famoso champanhe “Dom Pérignon”. 

Séc. XVIII- Portugal começa a plantar sobreiros. 

Séc. XIX – Reino Unido, primeira máquina de fabricação de rolhas. Pela primeira 

vez utilizam-se novas aplicações industriais para a cortiça, o aglomerado simples 

ou branco. Nos últimos anos, inicia-se o fabrico de rolhas de duas peças de 

cortiça natural coladas. 

1903 – aparecimento de rolhas com discos de cortiça natural e corpo 

aglomerado. Utilizado em correias de transmissão e em pneus 

Segunda Guerra Mundial – utilizado em equipamentos militar 

Anos 50 – Empresa americana produz os primeiros ladrilhos de cortiça 

aglomerada para revestimento coberto com película vinílica. 

1987 – iniciativas que visam a investigação e definição de normas internacionais 

para a industria corticeira (Confédération Européenne du Liége) 

1996 – apresentação do Código Internacional de Práticas Rolheiras (para 

controlo de qualidade), ainda em vigor 

Séc. XXI – design para a sustentabilidade e o eco-design. 
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3 Propriedades Intrínsecas 

 Leve 

Mais de 50% do seu volume é ar, o que a torna muito leve. Pesa apenas 0,16 

gramas por centímetro cúbico e é capaz de flutuar. 

Impermeável a líquidos e a gases 

Totalmente impermeável a líquidos e praticamente impermeável a gases, graças 

à suberina e cerina presentes na constituição das suas células. A sua resistência 

à humidade permite-lhe envelhecer sem se deteriorar. 

 Elástica e compressível 

Pode ser comprimida até cerca de metade da sua largura sem perder qualquer 

flexibilidade e descomprime recuperando a sua forma inicial e volume assim que 

deixa de ser pressionada. Flexibilidade que que é dada pelas suas células 

estanques e constituídas por uma mistura gasosa semelhante ao ar. É o único 

sólido que sendo comprimido de um lado não aumenta de volume do outro. Dada 

a sua elasticidade é capaz de se adaptar às variações de temperatura e pressão 

sem sofrer variações. 

 Excelente isolante térmico e acústico 

Os 40 milhões de células em cada centímetro cúbico de cortiça funcionam como 

um autêntico absorvedor de decibéis, tornando-a num excelente isolante de som 

e vibrações. A sua estrutura molecular permite absorver calor e de o conservar 

por muito tempo. 

 Combustão lenta 

A lenta combustão da cortiça torna-a um retardador natural do fogo e uma 

espécie de barreira contra os incêndios. A cortiça não faz chama e não liberta 

gases tóxicos durante a combustão. 



7 
 

 Antiestática e hipoalergénica 

Não absorve o pó e evita o aparecimento de ácaros e, por isso, contribui para a 

proteção contra alergias. 

 Resistente ao atrito 

Resistente ao desgaste, a cortiça, graças à sua estrutura em favo de mel, é muito 

menos afetada pelo impacto ou atrito do que outras superfícies duras. 
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4 Estrutura química 

 

As células da cortiça têm uma forma de prisma pentagonal e, por vezes, 

hexagonal. A altura de um destes minúsculos prismas ronda os 40 a 50 

micrometros (milésimos de milímetro). As células mais pequenas medem 20 ou 

mesmo só 10 micrometros. Em média existem cerca de 40 milhões de células 

em cada centímetro cúbico de cortiça ou aproximadamente 800 milhões de 

células numa única rolha de cortiça. 

 Por dentro da cortiça 

As múltiplas qualidades da cortiça só podem ser compreendidas depois de uma 

análise minuciosa da sua composição química, onde se identificam os seus 

vários compostos e respetivos valores médios: 

Suberina (45%) 

Lenhina (27%) 

Polissacáridos (12%) 

Ceróides (6%) 

Taninos (6%) 

A principal componente da cortiça é a suberina, uma mistura de ácidos orgânicos 

a partir da qual são formadas as paredes das suas células, impedindo a 

passagem de água e de gases. As propriedades da suberina são notáveis, pois 

é praticamente infusível, insolúvel na água, no álcool, no éter, no clorofórmio, no 

ácido sulfúrico concentrado, no ácido clorídrico, etc.. 

A essência da cortiça é definida pelas suas células que estão agrupadas numa 

estrutura alveolar característica. Num centímetro cúbico da cortiça contam-se 

cerca de 40 milhões de células dispostas em fiadas perpendiculares ao tronco 

de sobreiro. 

Cada célula tem a forma de um minúsculo prisma, pentagonal ou hexagonal, 

cuja altura não ultrapassa os 40 a 50 micro metros (=milésimos de milímetro). As 
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células mais pequenas medem 20 ou mesmo 10 micro metros. Maiores ou 

menores, todas as células são preenchidas por uma mistura de gases 

semelhante ao ar. Uma prancha de cortiça, por exemplo, contém cerca de 60% 

de elementos gasosos, o que explica a sua extraordinária leveza. É este 

agregado de pequenas almofadas que concedem à cortiça 

uma compressibilidade fora do vulgar. Em simultâneo, graças 

à impermeabilidade que a suberina dá às paredes da célula da cortiça, esta 

é hermética. O gás nela contido não pode sair, sendo o fundamento 

da elasticidadedo tecido e também da sua má condutibilidade térmica. Possui, 

ainda, uma massa volúmica média de cerca de 200 kg/m3. 
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5 PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 

 Do Montado ao Produto Final 

O ciclo de vida da cortiça, enquanto matéria-prima, começa com a extração da 

casca aos sobreiros, a que se chama descortiçamento. Depois de extraída, a 

cortiça entra no processo industrial até à obtenção da infinidade de produtos que 

podemos encontrar: rolhas, materiais de construção e design, entre muitos 

outros. 

 Descortiçamento 

Extração da casca aos sobreiros. É um processo ancestral que só pode ser feito 

por especialistas, os descortiçadores, para não danificar a árvore. É executado 

em seis etapas e por dois homens para a mesma árvore 

 Percurso Industrial 

No processo produtivo, a cortiça passa por várias etapas dependendo do produto 

a que se destina. O processo de produção das rolhas de cortiça é muito distinto 

do método de fabricação de um pavimento ou revestimento. A própria cortiça 

utilizada varia consoante o fim a que se destina. Mas o mais importante é que 

nada se perde, tudo se transforma.   

 Rolhas de Cortiça 

Desde a prancha até à rolha, a cortiça passa por um conjunto de etapas que se 

diferenciam quanto ao tipo de rolha que se pretende produzir. As rolhas de 

cortiça natural são fabricadas por brocagem a partir de uma peça única de 

cortiça; e as rolhas técnicas são produzidas a partir de um corpo formado por 

aglomerado de grânulos de cortiça, ao qual se pode aplicar, ainda, nos topos, 

discos de cortiça natural. 
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Rolhas Naturais Rolhas Técnicas Outras Rolhas 

 

 Materiais de Construção, Decoração e Design 

A cortiça proveniente dos dois primeiros descortiçamentos (virgem e 

secundeira), das podas e limpeza dos sobreiros, bem como a cortiça que não é 

utilizada para a produção de rolhas de cortiça, é aproveitada para a fabricação 

de produtos destinados à construção civil e outras aplicações, 

como transporte, vestuário, desporto, entre outros. Aglomerados compostos e 

aglomerado puro expandido são os dois principais tipos de produtos 

encontrados. 

 
 

Aglomerado Composto 

 

Aglomerado Puro Expa 

 

 

http://www.apcor.pt/produtos/transporte/
http://www.apcor.pt/produtos/moda/
http://www.apcor.pt/produtos/desporto/
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6 ROLHAS NATURAIS 

A produção das rolhas naturais passa por várias fases. As mais marcantes são 

a brocagem, momento em que a tira de cortiça é perfurada dando origem à rolha 

de uma única peça, e a seleção – escolha minuciosa para a separação das 

rolhas pelas diferentes classes. 

   

 

 Cozedura das pranchas 

 

Após o período de estabilização ou repouso, as pranchas de cortiça amadia 

(proveniente do terceiro descortiçamento) são cozidas em água limpa e a ferver. 

O processo de cozedura tem a duração de pelo menos uma hora. Os objetivos 

da cozedura são: 

 Limpar a cortiça; 

 Extrair-lhe as substâncias hidrossolúveis; 

 Aumentar a sua espessura e assim reduzir a sua densidade; 

 Torná-la mais macia e elástica. 

Antes da cozedura, as células da cortiça estão comprimidas de forma irregular, 

mas durante este processo, o gás contido dentro das células expande. Em 

resultado, a estrutura da cortiça torna-se mais regular e o seu volume aumenta 

em cerca de 20%. A cozedura é uma operação prescrita pelo Código 

Internacional da Práticas Rolheiras. Uma operação que, além de melhorar a 
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estrutura interna da cortiça, também contribui para que a microflora seja 

substancialmente reduzida. Várias empresas rolheiras usam processos 

complementares para obter uma melhor desinfeção, sendo que outras utilizam 

sistemas dinâmicos onde a água está constantemente a circular e ao mesmo 

tempo a ser descontaminada antes de entrar novamente no ciclo de cozedura. 

 Estabilização 

Após a cozedura, decorre a estabilização da cortiça. Só depois deste período, 

que se estende por duas a três semanas, é que se procede à seleção das 

pranchas. A estabilização serve para aplanar as pranchas e permitir o seu 

repouso. Só assim a cortiça obtém a consistência necessária para a sua 

transformação em rolhas. A estabilização permite que a cortiça atinja, ainda, o 

teor de humidade ideal para o seu processamento e que é de cerca de 14 por 

cento. 

 Seleção das pranchas e Rabaneação 

 

Os bordos das pranchas são preparados e as arestas aparadas antes de se 

proceder a uma avaliação manual inicial. As pranchas são separadas por classes 

de qualidade com base na espessura, porosidade e aspeto. 

Depois, as pranchas de cortiça são cortadas (rabaneadas) em tiras com uma 

largura ligeiramente superior ao comprimento da rolha a fabricar. 

 Brocagem 
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A brocagem designa o processo manual, semiautomático ou automático que 

consiste em perfurar as tiras de cortiça com uma broca. Obtém-se assim, uma 

rolha cilíndrica em conformidade com os limites dimensionais desejados. 

 

 Todos os desperdícios da fase de brocagem são aproveitados para granulado 

de cortiça. A cortiça que não dá diretamente origem à rolha de cortiça natural, o 

topo de gama das rolhas, será aproveitada para granular e fazer rolhas técnicas. 

Ou, ainda, para fabricar os produtos de cortiça aglomerada que são usados no 

isolamento e como Material de Construção Decoração e Design. 

 Retificação 

Após a brocagem, a retificação servirá para obter as dimensões finais 

previamente especificadas e para regularizar a superfície da rolha. 

Seleção 

 

Vulgarmente designada por escolha, é a operação destinada a separar 

as rolhas acabadas em classes diferenciadas, sendo que a determinação de 

cada classe é feita por controlo automático da superfície das rolhas. Em alguns 

casos, a seleção é feita por escolha visual e manual, através da perícia do olho 
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humano. Durante esta fase, além de serem definidas as qualidades são, 

também, eliminadas as rolhas com defeitos. 

 Lavagem 

 

Após a retificação, procede-se à lavagem das rolhas que pode ser feita utilizando 

água oxigenada ou ácido paracético. Este banho serve para limpar e desinfetar 

as rolhas, mas podem ser utilizados outros métodos como o micro-ondas ou o 

ozono. 

Depois da lavagem/desinfeção, o teor de humidade é estabilizado, obtendo-se 

assim uma otimização da performance da rolha como vedante e reduzindo, em 

simultâneo, a contaminação microbiológica. 

 Colmatagem 

Eventualmente, as rolhas poderão ser colmatadas, dando origem às rolhas 

colmatadas. A colmatagemconsiste em obturar os poros na superfície das rolhas 

(lenticelas) com uma mistura de pó de cortiça resultante da retificação das rolhas 

naturais. Para a fixação do pó nos poros (lenticelas) é utilizada uma cola à base 

de resina natural e uma cola à base de água. A colmatagem serve para melhorar 

o aspeto visual da rolha e a sua performance. 
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 Marcação ou Branding 

 

Esta operação é realizada de acordo com as indicações do cliente para o tipo de 

marca a aplicar. Como modo de impressão existe a impressão a tinta (de 

qualidade alimentar), a marcação a fogo ou, ainda, a marcação a laser. 

Depois da marcação, trata-se a superfície da rolha com parafina ou silicone para 

facilitar quer a sua introdução na garrafa, quer a sua posterior extração pelo 

consumidor final. 

 Embalagem e Transporte 

 

Quando finalizada a produção, as rolhas são embaladas em sacos de plásticos 

repletos de SO2 (anidrido sulfuroso), um gás inibidor do desenvolvimento 

microbiológico. Só, então, serão transportadas até ao engarrafador de vinhos ou 

de bebidas espirituosas. 
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7 ROLHAS TÉCNICAS 

 

Para a produção das rolhas técnicas é necessário dividir o processo em três 

fases distintas: produção dos discos de cortiça natural – que são colocados nos 

topos –, fabricação do corpo de cortiça aglomerada e a montagem da rolha. 

 Produção de discos 

 

As pranchas de cortiça que são usadas para o fabrico de discos são 

selecionadas e cozidas segundo processos idênticos aos usados para o fabrico 

de rolhas. Posteriormente, as duas faces das pranchas (a face mais rugosa e 

exterior da árvore – costas – e a que está mais junto ao tronco – barriga) são 

cortadas de modo a obter lâminas de cortiça macias e uniformes com cerca de 

6,5 mm de espessura. 

Estas lâminas são perfuradas mecanicamente em círculos – discos do tamanho 

dos topos das rolhas que se pretende elaborar. Os discos passam por uma 

seleção ótica de modo a dividi-los segundo as categorias estabelecidas, 

normalmente 4 classes de qualidade. 
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Para proceder à limpeza dos mesmos, as empresas dedicadas a este negócio 

têm sistemas próprios baseadas na lavação com água purificada, aquecida a 

cerca de 70º e sem cloro. Depois da lavação, os discos são secos e 

armazenados em silos até a sua utilização. 

 Fabrico do corpo 

 

O corpo da rolha técnica é formado por grânulos produzidos a partir dos 

subprodutos de cortiça de grande qualidade e derivados da brocagem de rolhas 

naturais. Estes subprodutos são granulados em máquinas de trituração e obtêm-

se grânulos com granulometrias diversas. Posteriormente, estes grânulos são 

aglomerados com uma cola de poliuretano de grau alimentar e o corpo é 

individualmente moldado ou obtido por extrusão, dando origem a bastões que 

são cortados à medida das rolhas. 

 Montagem das rolhas 

 

Os discos e os corpos aglomerados são introduzidos em máquinas de montagem 

através de silos. Os discos passam por câmaras que selecionam o lado do disco 

que vai estar em contacto com o vinho. Do lado oposto, a máquina imprime uma 

marca. Esta marca é detetada por uma câmara na máquina de montagem, dando 
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indicação de que este é o lado que vai ser colado ao corpo da rolha. Os discos 

são colados no topo do cilindro de cortiça aglomerada com uma cola aprovada 

para estar em contacto com os alimentos e pela FDA (Food and Drug 

Administration). 

A rolha já montada é sujeita à secagem, de modo a assegurar que a cola está 

completamente seca, seguindo para a fase de polimento ou retificação. Aqui, tal 

como as rolhas naturais, as rolhas são retificadas de modo a obter-se as corretas 

dimensões da rolha. Posteriormente, o processo de lavagem, seleção, 

acabamento (marcação) e embalagem é semelhante ao das rolhas naturais. 

 


