
 

BCSD PORTUGAL 1 

DEDICATED TO MAKING A DIFFERENCE 

 

 

 

Análise do ciclo de vida das rolhas de cortiça 

MENOS CO2 PARA A ATMOSFERA 

 

EMPRESA 

A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. é a maior empresa mundial de produtos de 

cortiça e uma das mais internacionais de todas as empresas portuguesas, com 

subsidiárias em dezenas de países de todos os continentes, que sustentam uma 

facturação anual de 468 milhões de euros para clientes de mais de 100 países. 

Organizada em cinco Unidades de Negócios (UN) – Matérias-Primas, Rolhas, 

Revestimentos, Aglomerados Compósitos e Isolamentos – a CORTICEIRA AMORIM 

disponibiliza um vasto portfólio de produtos de elevada qualidade, para 

incorporação em indústrias tão diversificadas e exigentes como são a indústria 

aeronáutica, automóvel, da construção, ou a indústria vinícola, fruto da sua aposta 

estratégica na área da Investigação & Desenvolvimento (I&D). 

 

ENVOLVIMENTO 

Os produtos de cortiça apresentam características distintivas em matéria ambiental 

e o ecossistema que viabilizam, o montado de sobro, tem um papel 

comprovadamente positivo na fixação de CO2, na preservação da biodiversidade e 

no combate à desertificação. Num mundo que enfrenta importantes desafios em 

matéria de desenvolvimento sustentável (como o aquecimento global, a perda de 

biodiversidade ou o risco de desertificação), estas características dos produtos de 

cortiça distinguem-nos claramente de produtos concorrentes. 

 

Clientes e Consumidores exigem, mais que nunca, que as empresas informem 

sobre os impactos dos produtos fornecidos, de forma rigorosa e transparente e 

tendo por base standards internacionalmente reconhecidos. Esta exigência, 
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especialmente no que se refere aos impactos ambientais, é particularmente sentida 

no mercado vinícola – um dos segmentos de mercado mais representativos na 

actividade da CORTICEIRA AMORIM. Desde os grandes grupos da indústria vinícola 

aos grandes grupos de distribuição, é cada vez maior o compromisso com a 

adopção de boas práticas em matéria ambiental e com a redução das emissões de 

CO2, que implicam igualmente uma redução da pegada de carbono. 

 

PROJECTO 

Tendo como objectivo comparar o impacto ambiental das rolhas de cortiça com o 

das cápsulas de alumínio (screwcaps) e vedantes de plástico, a CORTICEIRA 

AMORIM promoveu em 2007 uma análise do ciclo de vida a estes produtos. Este 

estudo, conduzido pela PricewaterhouseCoopers, foi realizado em conformidade 

com as normas de gestão ambiental ISO 14040 (Avaliação do Ciclo de Vida – 

Conceitos e Aplicações) e ISO 14044 (Avaliação do Ciclo de Vida – Requisitos e 

Directrizes). 

 

Para avaliar os impactos ambientais potenciais dos três diferentes tipos de 

vedantes para as garrafas de vinho, o estudo incluiu a análise de sete indicadores. 

A saber: 

〉 Emissão de gases com efeito de estufa; 

〉 Consumo de energia não renovável; 

〉 Consumo de água; 

〉 Contribuição para a acidificação atmosférica; 

〉 Contribuição para a deterioração da camada de ozono; 

〉 Contribuição para a eutrofização; 

〉 Produção de resíduos sólidos. 

 

Neste estudo, e de acordo com a norma ISO 14040, optou-se sempre pelo cenário 

mais desfavorável para o promotor do estudo (neste caso a CORTICEIRA AMORIM). 

Assim, sempre que necessário (nomeadamente perante ausência de informação dos 
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vedantes não-cortiça), os resultados apresentados penalizam a rolha de cortiça 

natural. 

 

Deste modo, o estudo e a análise comparativa efectuados não contemplam os 

impactos ambientais decorrentes de algumas fases do ciclo de vida dos vedantes 

não-cortiça, entre elas: 

〉 A produção do vedante de alumínio: não foram considerados os impactos 

ambientais negativos associados a todo o processo produtivo para 

transformar o alumínio em screwcap; 

〉 A produção da rolha de plástico: o impacto das matérias-primas 

(essencialmente derivados de petróleo) foi considerado, mas o processo para 

a produção do vedante e os respectivos impactos ambientais não foram 

considerados, tal como no caso anterior. 

 

O estudo incidiu sobre vedantes utilizados nas garrafas de 750 ml de vinho 

consumido no Reino Unido, tendo sido estudados os seguintes produtos: 

 

 Rolha de Cortiça Cápsula de 

Alumínio 

Vedante de 

Plástico 

Local de 

Produção 

Portugal 

Sta. Mª de Lamas 

França 

Chalon-sur-Saône 

Bélgica 

Thimister Clemont 

Dimensões (mm 

x mm) 

45 x 24 60 x 30 43 x 22 

Peso (g) 3,5 4,6 6,2 

Composição Cortiça 100% Alumínio 89,9% 

PET Expandido 7% 

Estanho 2% 

Papel kraft 0,5% 

PVDC 0,6% 

Polietileno de baixa 

densidade 68% 

Polietileno de alta 

densidade 16% 

Polipropileno 16% 
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Com este estudo, a CORTICEIRA AMORIM passa a dispor de uma ferramenta que, 

além de evidenciar as vantagens das rolhas de cortiça face a concorrentes de 

materiais alternativos em matéria de emissões de CO2, permitem também 

identificar as fases do ciclo de vida que maior impacto produz a este nível. Assim, a 

importância destes trabalhos reside também na possibilidade de, a partir deles, 

serem estabelecidos planos de melhoria focalizados nas fases mais relevantes. 

 

RESULTADOS 

O estudo concluiu que a rolha de cortiça apresenta vantagens ambientais face aos 

vedantes alternativos, nos diferentes indicadores. 

 

No que diz respeito à emissão de gases com efeito de estufa, que estão na origem 

do aquecimento global do Planeta, o estudo revela que as emissões de CO2 

associadas à rolha de cortiça são significativamente inferiores às associadas aos 

vedantes de alumínio e plástico. De acordo com o estudo efectuado, cada vedante 

de plástico emite cerca de 10 vezes mais CO2 que uma rolha de cortiça e as 

emissões de CO2 da cápsula de alumínio são cerca de 24 vezes superiores às da 

rolha de cortiça.  

 

Estes resultados consideram que cada rolha de cortiça 45x24 mm retém 6,4g de 

CO2, correspondentes ao carbono incorporado em cada rolha através do processo 

de fotossíntese, sendo o impacto por fase de ciclo de vida resumido na tabela 

seguinte: 

 

 Cortiça Alumínio Plástico 

Produção -3 183,5 36 749,9 12 719,0 

Transporte 920,9 402,3 339,6 

Engarrafamento 3 272,3 0,0 3 272,3 

Fim de vida 524,0 20,3 -1 497,5 

Emissões totais de CO2 (g/1000 

rolhas) 

1 533,7 37 172,4 14 833,4 
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O montado de sobro representa um importante sumidouro de CO2 (estimado em 

4,8 milhões de toneladas apenas em Portugal, no ano 2006), sendo que a indústria 

e os produtos de cortiça são fundamentais na viabilização deste importante 

ecossistema. Assim, é de salientar que os resultados apresentados não estão a 

associar aos produtos de cortiça parte desse crédito de carbono, não considerando 

consequentemente este importante impacto favorável. 

A análise de ciclo de vida (ACV) das rolhas de cortiça foi submetida à análise crítica 

externa, efectuada por Yvan Liziard, especialista independente em ACV; João 

Santos Pereira, do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de 

Lisboa; e Associação de Produtores de Plástico da Europa. 

A CORTICEIRA AMORIM pretende que este estudo evidencie de forma transparente 

e independente que a utilização de rolhas de cortiça natural é a única opção 

possível para caves e distribuidores que pretendam adoptar as melhores práticas 

em matéria de desenvolvimento sustentável e contribuir para a mitigação das 

emissões de gases de efeito de estufa. 

 

 


