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• Mercado de móveis

– Arrecadação superior a US$ 200bi/ano (mundial) 
(Garcia e Motta, 2006)

– 8,9% do mercado total da indústria mobiliária no 
Brasil são representadas por empresas produtoras de 
móveis à base de madeira (Leão e Naveiro, 2009)

Contextualização



• Destaque para produtos à base de painel de 
madeira  do tipo MDP (medium density 
articleboard) e MDF (medium density fiberboard) 
(Garcia e Motta (2006); Leão e Naveiro (2009))

Contextualização



• Necessidade de maior conhecimento sobre os 
impactos ambientais associados aos móveis à 
base de madeira visto que é um mercado 
crescente (Leão e Naveiro, 2009)

• Perspectiva de ciclo de vida com foco nas 
questões ambientais (Avaliação de Ciclo de Vida -
ACV)

Contextualização



Objetivo
• Analisar o ciclo de vida do produto roupeiro por 

meio da ACV para identificar os principais 
hotspots ambientais do produto e propor 
melhorias de desempenho ambiental ao mesmo



• Aplicação de ACV (ISO (2006); ABNT (2009))

Metodologia



• Processos elementares
– Obtenção das matérias primas
– Manufatura
– Distribuição do produto final

• Critério de corte: 5% em relação à massa

Sistema de Produto



• O painel de MDP é o principal componente do 
roupeiro em estudo, tendo como função dar 
forma e sustentação a estrutura do móvel 
desejado. Os principais componentes do painel de 
MDP são a resina UF e partículas de madeira.

Sistema de Produto



• Outros componentes do roupeiro:
– polipropileno (puxadores)
– aço (dobradiças e parafusos)
– papelão (embalagem)
– tintas e vernizes (acabamento)
– colas e adesivos sintéticos (hotmelt)

Sistema de Produto



Sistema de Produto



• Aspectos qualitativos
– Função do produto roupeiro: armazenar bens de uso 

pessoal visando a organização do ambiente doméstico. 

– Características do produto: 
• Dimensões: 2.670 x 2.323 x 606 mm (L x A x P)
• Peso: 256,5 kg
• Capacidade de armazenamento: 3,7m³ e 40kg
• Vida útil estimada: 5 anos

Unidade Funcional e Fluxo de Referência



• Aspectos quantitativos
– 40kg de bens armazenados/ 5 anos
– 3,7m³ de bens armazenados/ 5 anos

• Fluxo de referência
– uma unidade do roupeiro

Unidade Funcional e Fluxo de Referência



• Modelagem atribucional (ILCD, 2010)

• Dados primários (manufatura)

• Dados secundários (cradle-to-gate)
– MDP (Silva, 2012)
– Polipropileno, aço, papelão, diesel e energia elétrica 

(base de dados do software GaBi Education 4.4)

Inventário do ciclo de vida (ICV) 



• Painel de MDP: 245kg (densidade méd. de 
630kg/m³)

• Polipropileno: 9,14 kg
• Aço: 15,7 kg
• Papelão: 22,2 kg
• Energia: 333,617 MJ

Inventário do ciclo de vida (ICV) 



• Método EDIP-97 (Wenzel et al., 1997).
• Abordagem midpoint.
• Etapas:

– Classificação
– Caracterização
– Normalização

Avaliação do impacto do ciclo de vida (AICV)



Resultados
AC – Acidificação
ECS – Ecotox. crônica  no solo 
EAA – Ecotox. aguda  na água 
ECA – Ecotox. crônica na água 
AG – Aquecimento global 

THA – Toxicidade humana via ar 
THT – Toxicidade humana via terrestre  
THH – Toxicidade humana via hídrica 
ET – Eutrofização

DCO – Depleção da camada de ozônio 
FOF – Formação de oxidantes fotoquímicos 



Resultados

• THT – 76% na fase de distribuição do produto.
• AG – Mais de 50% dos impactos na fase de obtenção das matérias primas 

(produção do painel MDP) e 30% na distribuição.
• AC – 60% dos impactos na obtenção das matérias primas (produção do painel 

MDP) e 30% na distribuição.



• Propostas de melhoria para redução de impactos 
baseado nas categorias THT, AG e AC, e nas duas 
etapas do ciclo de vida com maior potencial de 
impactos: obtenção de matérias primas e 
distribuição do produto.

Considerações Finais



• Toxicidade humana terrestre (THT):
– ações de melhoria: otimização do transporte por meio 

da redução do volume ocupado pelo roupeiro e na 
melhoria do desempenho ambiental dos meios de 
transporte utilizados (substituição dos caminhões e/ou 
dos combustíveis)

Considerações Finais



• Aquecimento Global (AG)
– ações de melhoria: avaliar a substituição parcial ou 

total do painel de MDP, mediante a realização de um 
estudo de ACV comparativo (exemplo: MDF ou 
materiais plásticos)

Considerações Finais



• Acidificação (AC)
– ações de melhoria: substituição do combustíveis 

utilizados para redução da emissão de compostos de 
enxofre

Considerações Finais
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