
Resumo 

 

Portugal é líder mundial na produção de produtos de cortiça. A rolha de cortiça natural, 

usada como vedante de garrafa de vinho, é o produto principal da indústria corticeira. A 

produção nacional actual de rolhas de cortiça natural é de 3.500 milhões de unidades 

por ano, representando uma cota de cerca 70% da produção mundial. A rolha de cortiça 

natural, produto em foco nesta tese, é vulgarmente classificada como um produto 

natural, reciclável e biodegradável. No entanto, a avaliação dos impactes ambientais 

associados a este vedante, efectuada tendo por base o contexto nacional da 

exploração do sobreiro, da produção e comercialização da rolha de cortiça, não é 

conhecido. 

A metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é aplicada, nesta tese, à rolha de 

cortiça natural, de forma a avaliar o impacte ambiental. O sistema estudado inclui a 

gestão florestal, preparação da cortiça, fabricação e acabamento, embalagem, 

transporte e gestão de fim de vida e a avaliação do impacte ambiental é realizada 

usando três métodos distintos de ponderação. O primeiro considera todos os problemas 

ambientais igualmente importantes; o segundo usa um método proposto por um painel 

de peritos e o terceiro, utiliza a metodologia “distance to target”. Os fluxos de entradas e 

saídas do sistema associado aos materiais e energia são estimados com base em 

informação disponibilizada por uma empresa nacional fabricante de rolhas de cortiça 

natural. Os resultados obtidos permitem identificar e avaliar os problemas ambientais 

para a situação corrente e para outras situações que envolvem a formulação de 

cenários que, de modo simples, visam a avaliação do impacte ambiental para três 

situações distintas da situação corrente. O primeiro cenário avalia uma alternativa ao 

processo de gestão de resíduos florestais corrente. O segundo cenário considera que a 

reciclagem é a única possibilidade para o fim de vida da rolha, e finalmente o terceiro 

cenário analisa os resultados obtidos por eliminação de uma das operações de 

produção específica da empresa que disponibilizou a informação processual. 

Os resultados demonstram que a rolha de cortiça natural contribui para sete categorias 

de impacte ambientais. As quatro categorias que possuem uma importância relativa 

considerada significativa para o impacte ambiental são a Formação de Oxidantes 



Fotoquímicos, o Aquecimento Global, os Resíduos e a Acidificação. Os outros 

problemas como o Consumo de Recursos não Renováveis, Eutrofização e Toxidade 

Humana possuem uma relevância comparativamente inferior. Os processos que mais 

contribuem para o impacte ambiental global são a Fabricação, o Fim de Vida e a 

Gestão Florestal. Os cenários formulados conduzem a reduções do impacte ambiental 

por comparação com o caso inicial. A maior redução é verificada para o cenário no qual 

se elimina uma das operações de produção, específica da empresa que disponibilizou a 

informação. Este cenário reduz o impacte ambiental global em relação ao caso inicial 

em 21%. Os outros cenários apresentam reduções de impacte de 13% (cenário que 

inclui uma alternativa para o processo corrente de gestão de resíduos florestais) e 

inferior a 1% (cenário que considera a reciclagem como única via para o fim de vida). 

 

 

Abstract 

 

Portugal is the largest worldwide producer of cork products such as natural cork 

stoppers used as a closure for bottled still wines. Cork stoppers are the dominant 

product of the cork industry. The current national production of natural cork stoppers 

amounts to 3,500 million closures per year. This represents a share of about 70% of the 

worldwide cork stoppers’ production. This figure presents an exportation value of about 

850 million Euros. 

The Life Cycle Assessment (LCA) methodology is applied in this thesis to cork stoppers 

in order to assess their environmental impact. The system analysed included forest 

management, cork preparation, manufacturing and finishing, packaging, transportation 

and end-of-life management. An indicator for the overall environmental impact is 

assessed by using three different weighting methodologies: considering all 

environmental problems equally important; using an expert panel method and using the 

distance to target methodology. The environmental impact is assessed by considering 

data available from a natural cork stoppers manufacturing company located in Portugal. 

Not only, does this study allow for the identification of the environmental problems 

associated with the life cycle of cork stoppers but it also analyses scenarios including 



either alternatives processes or waste management options. The three different 

scenarios analysed include: Scenario I) an alternative to the current management 

procedure for the forest’s solid waste (controlled burning for wood wastes generated in 

the forest management), Scenario II) consideration of recycling as the only possible 

option for the end-of-life management of natural cork stoppers and finally Scenario III) 

evaluates the elimination of a specific production process used by the company that 

supplied the process data. 

Results show that cork stoppers contribute to seven environmental problems. The most 

important ones are the production of Solid Waste, Global Warming, The Photochemical 

Oxidant Formation and Acidification. The other problems, the Abiotic Depletion, 

Eutrophication and Human Toxicity, have a comparatively lower importance. The 

processes that mostly contribute to the environmental are: Manufacturing, the End of 

Life and the Forest Management. From the analysis of the scenarios it is possible to 

conclude that they lead to a reduction of the calculated environmental impact, when 

compared to the initial case. The scenario III leads to a reduction of the overall 

environmental impact up to 21%. The other scenarios lead to reduction of 13% 

(Scenario I) and less than 1% (Scenario II). 


