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Resumo 

Este artigo tem como objetivo avaliar o desempenho ambiental de um roupeiro composto por material aglomerado 
(MDP) e propor melhorias ambientais com foco no seu ciclo de vida. A técnica utilizada foi a Avaliação do Ciclo de 
Vida (ACV), normalizada pelos documentos ISO 14040 e 14044, cujas fases são: Definição de Objetivo e Escopo, 
Análise de Inventário do Ciclo de Vida (ICV), Avaliação de impacto do Ciclo de Vida (AICV) e a Interpretação. O 
ciclo de vida considerado no estudo foi do tipo cradle to gate, pois se considerou as etapas de obtenção de 
matérias primas, manufatura e distribuição do roupeiro. A unidade funcional do estudo foi de 40 kg de bens 
armazenados/ 5 anos e o fluxo de referência definido foi de uma unidade de roupeiro. A modelagem do ciclo de 
vida do roupeiro foi feita no software GaBi, versão Education 4.4, com base na modelagem atribucional e o 
método de AICV utilizado foi o EDIP-97. Além disso, os resultados dos impactos também foram normalizados com 
base no método EDIP-97. Os resultados da ACV indicam que os impactos ambientais mais significativos ocorrem 
nas etapas de obtenção de matérias primas e de distribuição do roupeiro, e as categorias de impactos mais 
relevantes foram Toxicidade Humana, Aquecimento Global e Acidificação, que somam 68,0% do impacto total do 
ciclo de vida. Assim, as ações de melhoria ambiental apresentadas nesse estudo visam à otimização da 
distribuição do produto, principalmente pelo uso de combustíveis menos poluentes e a redução das distâncias das 
rotas de transporte, e o estudo sobre a otimização no consumo do painel MDP como matéria prima na produção do 
roupeiro, por exemplo, mesclando seu uso com outros materiais alternativos durante a manufatura dos móveis. 

Palavras-chave: Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), Desempenho ambiental, Sustentabilidade, Material aglomerado (MDP), 
Impacto ambiental. 

1. Introdução 

A técnica de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) surgiu da crescente conscientização quanto à proteção 
ambiental e os impactos decorrentes dos produtos (bens e serviços), tendo em vista onde os impactos 
são realmente significativos, dentro de uma visão de ciclo de vida dos produtos (ABNT, 2009). 

Com o maior discernimento quanto ao uso da técnica no meio acadêmico e empresarial, estudos 
aplicando a ACV para os produtos à base de madeira têm se elevado nos últimos anos. Silva (2012) 
cita que cerca de 10% das teses e dissertações brasileiras com foco em ACV estão voltadas para o 
setor de base florestal. Schweinle (2007) exalta sobre a importância de cada vez mais trabalhos de 
ACV serem conduzidos para os produtos à base de madeira, principalmente com foco em questões 
como: desempenho no uso de energia e sequestro de carbono, avaliações comparativas com produtos 
de fontes não renováveis, análise ambiental para o desenvolvimento de novos e inovadores produtos, 
a questão do uso do solo e os impactos sobre a biodiversidade. Assim, o estudo do ciclo de vida de 
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produtos à base de madeira permite um maior e melhor conhecimento sobre os aspectos e impactos 
ambientais relevantes existentes ao se trabalhar com tais materiais de fontes renováveis. 

Dentre os diversos mercados existentes que movimentam o setor de base florestal, destaca-se o 
mercado de móveis, o qual mundialmente é responsável por arrecadar mais de US$ 200 bilhões por 
ano, sendo que entre os principais produtores de móveis têm-se os países desenvolvidos como Estados 
Unidos, Itália, Alemanha, Canadá, França e Reino Unido (GARCIA e MOTTA, 2006). Conforme Leão e 
Naveiro (2009), 78,9% do mercado total da indústria mobiliária no Brasil são representadas por 
empresas produtoras de móveis à base de madeira, sendo subdivididas em: móveis para escritório, 
móveis residenciais, armários embutidos, móveis para eletroeletrônicos e componentes para móveis. 

Sobre os derivados da madeira aplicados na produção de móveis, Garcia e Motta (2006) e Leão e 
Naveiro (2009) destacam o uso dos painéis/chapas de madeira reconstituída como o MDP (medium 
density particleboard) e o MDF (medium density fiberboard).  O MDP é o painel de madeira 
reconstituída mais produzido e consumido no mundo, sendo fundamentalmente aplicado na fabricação 
de móveis em linhas retas, como tampos de mesas, laterais de armários, estantes e divisórias (BIAZUS 
et. al, 2010; SILVA, 2012). 

Em virtude do crescimento em nível mundial do mercado de móveis à base de madeira (Leão e 
Naveiro, 2009), a busca por produtos sustentáveis e o maior conhecimento sobre os impactos 
ambientais associados aos produtos dentro de uma perspectiva de ciclo de vida, o presente trabalho se 
propõe em aplicar a técnica de ACV para um móvel fabricado por uma empresa no Brasil. O produto 
estudado trata-se de um roupeiro para uso residencial, em linhas retas, feito à base de MDP. Assim, 
por meio da ACV foi possível identificar e mensurar os principais hotspots ambientais do produto no 
seu ciclo de vida, e propor melhorias de desempenho ambiental ao mesmo.  

 

2. Metodologia 

Tendo em vista o objetivo do trabalho, o presente artigo apresenta uma análise ambiental do ciclo de 
vida do produto roupeiro de MDP. Para tanto foi utilizada a técnica de ACV, normalizada pelos 
documentos ISO 14040 e 14044. A Fig. 1 apresenta o produto estudado. 
 

 

Fig. 1. Objeto de estudo – roupeiro composto de painel MDP. 

Os resultados e conclusões identificadas a partir desta pesquisa podem ser estendidas a outras linhas 
de produtos similares, que desempenhem a mesma função e apresentem características semelhantes. 

1.1 O estudo de caso: 
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Este artigo é caracterizado em termos de sua abordagem científica como estudo de caso (YIN, 1994). 
O estudo ocorreu junto a uma empresa nacional produtora de móveis, situada no estado de São Paulo, 
sendo preservada sua identidade por questões estratégicas. 

O produto estudado trata-se do roupeiro mostrado na Fig. 1, com dimensões (2670 x 2323 x 606) 
mm. A seguir, um esquema de montagem do produto é apresentado na Fig. 2, juntamente com um 
quadro resumo de descrição de cada um de seus componentes. 

 

 

 

 
Fig. 2. Esquema de montagem do roupeiro e seus elementos constituintes. 

Por se tratar de um estudo de caso em ACV, é necessário conhecer a metodologia de aplicação da 
técnica. Assim, as fases para a realização de uma ACV são: Definição de Objetivo e Escopo, Análise de 
Inventário do Ciclo de Vida (ICV), Avaliação de impacto do Ciclo de Vida (AICV) e a Interpretação, 
mostradas na Fig. 3. Ressalta-se que para a modelagem do ciclo de vida do roupeiro estudado, 
utilizou-se a ferramenta computacional GaBi Software and Databases versão Education 4.4. O software 
GaBi foi desenvolvido pela PE International da Alemanha e contém um abrangente banco de dados 
com cobertura mundial de processos inventariados para os mais diversos setores da economia. 

Roupeiro 

Detalhamento das portas 

Fundo do roupeiro 

Detalhamento da gaveta 

Montagem da estrutura base 
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Fig. 3. Fases de uma ACV. Fonte: ISO (2006) e ABNT (2009)

 

1.2 Definição de objetivo e escopo: 

A fase de Definição de Objetivo e Escopo é a primeira fase para aplicação de uma ACV. 
primeiro lugar, definir o objetivo do estudo
abordado). Feito isso, o segundo passo é definir o escopo do estudo. 
declaram-se itens como: o sistema de produto, a u
 

Sistema de produto 

O sistema de produto está detalhado na Fig
perspectiva do tipo cradle to gate
matérias primas, manufatura e distribuição do produto final

 

Fig. 4. Sistema de produto da produção do roupeiro
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Fonte: ISO (2006) e ABNT (2009) 

 

A fase de Definição de Objetivo e Escopo é a primeira fase para aplicação de uma ACV. 
primeiro lugar, definir o objetivo do estudo (para o presente estudo o objetivo já foi previamente 

segundo passo é definir o escopo do estudo. Para ABNT (2009
stema de produto, a unidade funcional e o fluxo de referência.

istema de produto está detalhado na Fig. 4. O sistema possui 3 proce
cradle to gate em relação ao ciclo de vida do produto

matérias primas, manufatura e distribuição do produto final.  

istema de produto da produção do roupeiro. 

Interpretação

Aplicações diretas:

- Desenvolvimento
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- Planejamento estratégico

- Políticas públicas

- Marketing;

- Outros.
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A fase de Definição de Objetivo e Escopo é a primeira fase para aplicação de uma ACV. Visa em 
(para o presente estudo o objetivo já foi previamente 

Para ABNT (2009), no escopo 
o fluxo de referência. 

processos elementares, numa 
em relação ao ciclo de vida do produto, sendo: obtenção das 
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Os dados de inventário da produção da madeira, produção da resina ureia formaldeído (UF) e produção 
da chapa de MDP foram extraídos de Silva (2012), que avaliou o ciclo de vida produtivo do painel MDP 
no Brasil. O painel MDP é um material composto, sendo a fase matriz representada pelo adesivo 
sintético (resina UF) e a fase de reforço pelas partículas de madeira processada (provenientes de 
florestas plantadas), que combinadas com a aplicação de calor e pressão se consolidam, dando origem 
ao painel (SILVA, 2012). A chapa de MDP é o principal componente integrante do roupeiro, tendo como 
função dar forma e sustentação a estrutura do móvel projetado. 

Outros componentes secundários utilizados na manufatura do roupeiro foram: o polipropileno, o aço e 
o papelão, sendo todos considerados dentro do sistema de produto conforme o critério de corte 
estipulado de 5% em termos mássicos. O polipropileno é utilizado na confecção dos puxadores, que 
compõem as portas e gavetas do armário; o aço na produção de elementos de ligação no móvel, como 
dobradiças e parafusos; e o papelão na montagem das caixas que embalam os componentes do móvel 
produzido. Assim, sobre a cadeia produtiva do polipropileno, do aço e do papelão consideraram-se os 
dados de ICV disponíveis na base de dados do software GaBi Education 4.4. Para o sistema de produto 
proposto, também são consumidos energia elétrica, colas e adesivos sintéticos (hotmelt) durante a 
manufatura do móvel, tintas e vernizes na etapa de acabamento do roupeiro, e o diesel durante as 
diversas etapas de transporte de insumos e na distribuição do produto final. Contudo, a inclusão da 
cadeia produtiva destes recursos não foi considerada dentro da fronteira do sistema de produto, a 
exceção da cadeia produtiva da energia elétrica e do diesel, que foram retiradas do software GaBi. Os 
dados de inventário do produto roupeiro constam na seção 1.3. 

Sobre a etapa de manufatura do produto, todos os dados de inventário utilizados foram de fonte 
primária, coletados diretamente na empresa moveleira estudada, sendo que os principais estágios de 
produção relacionados são: 

• Corte: os painéis são seccionados, havendo nesse processo a geração de resíduos sólidos do 
processo de corte das chapas de MDP e pó de serra. 

• Furação: compreende a furação do roupeiro para permitir a fixação e montagem do móvel, sendo 
que ocorre a geração de pó de serra.  

• Acabamento: aqui é realizado o acabamento do roupeiro, que compreende a pintura do móvel, e a 
adição das partes metálicas e de plástico. Há o consumo de energia elétrica, colas e adesivos, além da 
geração de resíduo de tinta durante a pintura.  

• Embalagem e expedição do produto acabado: o produto é então embalado e enviado para o 
processo de distribuição. 
 

Por fim, quanto ao transporte dos recursos consumidos no sistema de produto definido, na Tabela 1 
têm-se as distâncias e as cargas de transporte assumidas para a unidade funcional do estudo. Também 
constam as diferentes distâncias consideradas para a unidade de processo de distribuição do produto 
acabado nas diversas regiões do Brasil. 

 

Tabela 1. Distâncias de transporte e de distribuição. 

 Descrição Distância de 
transporte (km) 

Peso total 
(t) 

(t*km) 

R
ec

u
rs

o
s 

Chapa de MDP 200 2,35E-01 46,94 
Peças em polipropileno, 300 9,14E-03 2,74 
Peças em aço 300 1,57E-02 4,71 
Colas e adesivos 200 7,27E-04 0,15 
Tintas e vernizes 250 4,86E-03 1,22 
Papelão 300 2,22E-02 6,67 

P r Distribuição (sudeste) 1200 2,26E-01 271,08 
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Distribuição (centro-oeste e sul) 1800 2,05E-02 36,96 
Distribuição (nordeste) 4000 7,07E-03 30,80 
Distribuição (norte) 4600 2,57E-03 11,81 

Unidade funcional e fluxo de referência 

Tendo em vista a função do produto estudado, a unidade funcional deve representar aspectos 
qualitativos e quantitativos do armazenamento de bens de uso pessoal. No que diz respeito aos 
aspectos qualitativos, o produto roupeiro é utilizado para armazenar bens de uso pessoal visando a 
organização do ambiente doméstico. O roupeiro possui 2 portas e 6 gavetas com dimensões de 2.670 x 
2.323 x 606 mm (Largura x Altura x Profundidade). O peso total do produto é de 256,5 kg e o volume 
total de armazenamento é de 3,7 m³, e apresenta uma capacidade de armazenamento de até 40 kg. 

Sobre a execução da função de produto, o roupeiro possui vida-útil média de 5 anos, considerando-se 
as especificações de uso que compreendem o armazenamento de roupas, itens de vestuários e objetos 
pessoais pequenos sem umidade. Assim a unidade funcional do estudo é: 40 kg de bens armazenados/ 
5 anos ou 3,7 m³ de bens armazenados/ 5 anos. Para tanto, o fluxo de referência definido para 
cumprir com a unidade funcional foi: a produção de uma unidade do roupeiro. 

 

1.3 Inventário do ciclo de vida (ICV): 

A Tabela 2 apresenta o inventário do ciclo de vida da produção do roupeiro para a unidade funcional 
estipulada. A quantidade de chapas de MDP necessária para o fluxo de referência foi de 245 kg (dado 
primário), que segundo Silva (2012) apresenta densidade média de 630 kg/m³. Quanto aos demais 
recursos consumidos, conforme os dados primários, são requeridos 9,14 kg de peças de poliprolieno, 
15,7 kg de peças de aço, 22,2 kg de papelão ondulado, e 333,617 MJ de energia elétrica durante a 
manufatura do produto.  
 

Tabela 2. Inventário do ciclo de vida da produção do roupeiro. 

Inputs  Outputs  
RECURSOS MATERIAIS  RESÍDUOS SÓLIDOS  
Polipropileno (partes plásticas) 9,14 kg Cavaco e aparas de MDP 29,9 kg 
Aço (partes metálicas) 15,7 kg Resíduo de tinta 0,74 kg 
Tintas e vernizes 4,82 kg   
Painel MDP 235 kg PRODUTO  
Cola e adesivos (tipo hotmelt) 0,72 kg Roupeiro 257 kg 
Papelão ondulado 22,2 kg   
    
RECURSOS ENERGÉTICOS    
Energia elétrica 333,6 MJ   

 

1.4 Avaliação do impacto do ciclo de vida (AICV): 

Para a modelagem do ICV foi utilizado o modelo atribucional (ILCD, 2010). O método para a AICV 
selecionado foi o EDIP-97 (Wenzel et al., 1997), com abordagem midpoint, para as categorias de 
impacto ambiental da Tabela 3. Além disso, os resultados dos impactos também foram normalizados 
pela técnica de Normalização, em conformidade com o método EDIP-97. 
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Tabela 3. Categorias de impacto ambiental. 

Categorias de impacto Unidade de medida 
Aquecimento global Medido em relação a 1 kg de CO2 
Depleção da camada de ozônio Medida em relação a 1 kg de R11 
Acidificação Medida em relação a 1 kg de SO2 
Formação de oxidantes fotoquímicos Medida o impacto em relação a 1 kg de C2H4 
Ecotoxicidade Medida em relação a 1 m³ de água e 1m³ de solo 
Eutrofização Medida em relação a 1 kg de NO3- 
Toxidade humana Medida em relação a 1 m³ de ar, 1 m³ de água e 1 m³ 

de solo 

1.5 Interpretação: 

A fase de Interpretação dos resultados pode ser organizada em três etapas: a identificação das 
questões significantes, a avaliação das questões significantes e a definição das conclusões e 
recomendações do estudo. A interpretação adotada seguiu o objetivo do trabalho em identificar os 
hotspots ambientais do ciclo de vida do roupeiro, propondo melhorias para o ciclo de vida do produto. 
 

3. Resultados 

Com base nas categorias de impacto da Tabela 3 e no método EDIP-97, os hotspots ambientais foram 
identificados e mensurados, conforme consta na Tabela 4. Os resultados são expressos para o caso 
mais crítico de distribuição do produto, no caso, para a distância de 4600 km (ver Tabela 1). 

 
Tabela 4. Inventário do ciclo de vida da produção do roupeiro. 

Categoria de impacto 
Unidade de 
referência 

Valor do 
impacto 

Aquecimento global (AG) kg CO2-Eq. 290,75 
Depleção da camada de ozônio (DCO) kg R11-Eq. 4,3E-6 
Formação de oxidantes fotoquímicos (FOF) kg C2H4-Eq. 0,18 
Acidificação (AC) kg SO2-Eq. 1,49 
Ecotoxicidade crônica no solo (ECS) m³-Eq. 11042 
Ecotoxicidade aguda na água (EAA) m³-Eq. 444,67 
Ecotoxicidade crônica na água (ECA) m³-Eq. 4921,7 
Toxicidade humana via ar (THA) m³-Eq. 7,08E+08 
Toxicidade humana via hídrica (THH) m³-Eq. 306,16 
Toxicidade humana via terrestre (THT) m³-Eq. 12,983 
Eutrofização (ET) kg NO-3

-Eq. 1,64 

Com base nos resultados globais da Tabela 4, a Fig.5 mostra o perfil ambiental e os impactos 
ambientais potenciais de cada etapa do ciclo de vida do sistema de produto estudado. Novamente, é 
apresentada a situação mais crítica quanto à distribuição do produto (4600 km).  

Pela Fig.5, pode-se dizer que o potencial de impactos da fase de obtenção das matérias primas variou 
de 24% para THT a 100% dos impactos para ECS; já a fase de manufatura do roupeiro foi responsável 
por 0,5% dos impactos para THA a 34% dos impactos para DCO; e a etapa de distribuição contribuiu 
com 1,5% dos impactos para THA a 76% dos impactos para THT. Assim, nota-se que a fase de 
manufatura apresenta a menor contribuição para o potencial de impacto ambiental do roupeiro 
estudado. Além disso, quanto ao perfil ambiental do produto, a fase de manufatura foi responsável por 
menos de 10% dos impactos totais do ciclo de vida do roupeiro. Um detalhamento sobre os resultados 
individuais dos impactos para cada categoria de impacto analisada é feito a seguir. 
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Fig. 5. Perfil ambiental (a) e impactos potenciais 
método EDIP-97 e distância de distribuição do produto de 4600 km.

• Aquecimento global: mais de 5
das matérias primas, principalmente devido aos impactos do ciclo d
manufatura do roupeiro. O painel 
devido principalmente à fase de produção industrial do painel, pelos impactos das cadeias produtivas 
da resina UF e da energia elétrica.
florestal do painel MDP, ocorre um sequestro de carbono da atmosfera de 538,14 kg 
deste valor os 290,75 kg CO2-Eq. de origem fóssil, há 
os benefícios relacionados ao sequestro 

• Depleção da camada de ozônio:
primas, sendo: 40,0% dos impactos devido ao cicl
ciclo de vida do painel MDP. Além disso, 34% dos impactos se devem ao consumo de energia elétrica 
na etapa de manufatura do móvel. 

• Formação de oxidantes fotoquímicos:
matérias primas, sendo 67,9% proveniente do ciclo de vida do painel MDP, por conta dos impactos 
durante a produção industrial do painel
de sua cadeia produtiva, com destaque para as emissões de formaldeído livr

• Acidificação: de 75,0 a 60,0% dos impactos ocorrem durante a 
25,0 a 40,0% durante a etapa de distribuição do produto, respectivamente para as dis
transporte de 1200 a 4600 km. Portanto, nesta categoria de impacto a 
roupeiro mostrou-se relevante dependendo da distância considerada. A maior parte dos impactos se 
deve ao consumo de diesel nas operações de transporte, em especial, durante o ciclo de vida pr
do painel MDP, por conta das operações de campo na fase de produção florestal, transporte da 
madeira e produção industrial (uso como energético em queimadores industriais)

• Ecotoxicidade: sobre a ecotoxicidade os impactos foram avaliados por comp
Tabela 3. Para ECS, aproximadamente
matérias primas, devido às emissões de formaldeído livre durante a fase de produção industrial do 
painel MDP. Para EAA, de 85,8 a 64
matérias primas do roupeiro e de 11,2 a 3
respectivamente para as distâncias de 1200 a 4600 km, devido principalmente a cadeia de produção 
da resina UF utilizada na manufatura do painel MDP 
diesel. E para ECA, 67,0% dos impactos ocorreram majoritariamente para 
primas, com destaque para as emissões de formaldeído livre durante o uso da re
do painel MDP. 
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impactos potenciais do sistema de produto estudado (b) 
distribuição do produto de 4600 km. 

50,0% dos impactos para AG estão relacionados 
das matérias primas, principalmente devido aos impactos do ciclo de vida do painel MDP utilizado na 

painel MDP foi responsável por 43,0% dos impactos para a categoria, 
nte à fase de produção industrial do painel, pelos impactos das cadeias produtivas 
energia elétrica. Todavia, é importante salientar que devido à fas

florestal do painel MDP, ocorre um sequestro de carbono da atmosfera de 538,14 kg 
de origem fóssil, há um crédito de carbono de 

os benefícios relacionados ao sequestro de carbono da atmosfera não são discutidos neste artigo.

• Depleção da camada de ozônio: 62,0% dos impactos ocorrem na fase de obtenção das matérias 
% dos impactos devido ao ciclo de vida produtivo do papelão 

Além disso, 34% dos impactos se devem ao consumo de energia elétrica 
 

• Formação de oxidantes fotoquímicos: 85,0% dos impactos ocorrem na fase de 
, sendo 67,9% proveniente do ciclo de vida do painel MDP, por conta dos impactos 

painel, devida as emissões decorrentes do uso da resina UF e também 
, com destaque para as emissões de formaldeído livre. 

dos impactos ocorrem durante a obtenção das matérias primas
durante a etapa de distribuição do produto, respectivamente para as dis

Portanto, nesta categoria de impacto a etapa de 
se relevante dependendo da distância considerada. A maior parte dos impactos se 

deve ao consumo de diesel nas operações de transporte, em especial, durante o ciclo de vida pr
do painel MDP, por conta das operações de campo na fase de produção florestal, transporte da 

(uso como energético em queimadores industriais)

sobre a ecotoxicidade os impactos foram avaliados por comp
, aproximadamente 100,0% dos impactos estão relacionados à 

, devido às emissões de formaldeído livre durante a fase de produção industrial do 
de 85,8 a 64,3% dos impactos estiveram relacionados com a 

o roupeiro e de 11,2 a 35,7% com a etapa de distribuição do produto, 
respectivamente para as distâncias de 1200 a 4600 km, devido principalmente a cadeia de produção 

a manufatura do painel MDP e pelo consumo de combustíveis fósseis como o 
% dos impactos ocorreram majoritariamente para 

, com destaque para as emissões de formaldeído livre durante o uso da re
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estudado (b) – considerando o 

% dos impactos para AG estão relacionados a fase de obtenção 
do painel MDP utilizado na 

% dos impactos para a categoria, 
nte à fase de produção industrial do painel, pelos impactos das cadeias produtivas 

Todavia, é importante salientar que devido à fase de produção 
florestal do painel MDP, ocorre um sequestro de carbono da atmosfera de 538,14 kg CO2-Eq. Subtraindo 

um crédito de carbono de 247,39 CO2-Eq. Porém, 
de carbono da atmosfera não são discutidos neste artigo. 

ocorrem na fase de obtenção das matérias 
o de vida produtivo do papelão e 22,0% devido ao 

Além disso, 34% dos impactos se devem ao consumo de energia elétrica 

% dos impactos ocorrem na fase de obtenção das 
, sendo 67,9% proveniente do ciclo de vida do painel MDP, por conta dos impactos 

emissões decorrentes do uso da resina UF e também 
.  

obtenção das matérias primas e de 
durante a etapa de distribuição do produto, respectivamente para as distâncias de 

etapa de distribuição do 
se relevante dependendo da distância considerada. A maior parte dos impactos se 

deve ao consumo de diesel nas operações de transporte, em especial, durante o ciclo de vida produtivo 
do painel MDP, por conta das operações de campo na fase de produção florestal, transporte da 

(uso como energético em queimadores industriais). 

sobre a ecotoxicidade os impactos foram avaliados por compartimento, conforme a 
% dos impactos estão relacionados à obtenção das 

, devido às emissões de formaldeído livre durante a fase de produção industrial do 
,3% dos impactos estiveram relacionados com a obtenção das 

,7% com a etapa de distribuição do produto, 
respectivamente para as distâncias de 1200 a 4600 km, devido principalmente a cadeia de produção 

e pelo consumo de combustíveis fósseis como o 
% dos impactos ocorreram majoritariamente para a obtenção das matérias 

, com destaque para as emissões de formaldeído livre durante o uso da resina UF na produção 
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• Toxicidade humana: considerando os três compartimentos existentes, para THA 9
impactos ocorreram na etapa de obtenção das matérias primas
livre durante o uso da resina UF na produção do painel MDP
na obtenção das matérias primas, devido 
utilizado na manufatura das peças dos elementos de ligaçõ
24,0% dos impactos se deram na obtenção das matérias primas 
etapa de distribuição do produto, 
destaque para as emissões de COV
atividades de transporte. 

• Eutrofização: de 74,0 a 46,0% dos impactos se devem a 
e de 26,0 a 54,0% dos impactos para EP devido à
distâncias de 1200 a 4600 km. Para 
mostrou-se relevante conforme a
operações. 50,0% dos impactos da 
conta principalmente do consumo de 
de produção florestal e pelo uso da resina UF na fase de produção industrial do painel

A Fig. 6 mostra a representatividade de ca
produto estudado. Neste caso, foi adotada a 

 

Fig. 6. Impacto ambiental global do sistema de produto roupeiro por categoria de impacto.

Pelos resultados da Fig. 6, nota-se que as categorias de impacto THT, AG e AC somam 68
impactos totais do ciclo de vida do roupeiro. Sendo assim, a seguir algumas sugestões de melhoria 
ambiental são tomadas com foco nestas categorias de impacto.

 

4. Considerações finais 

A partir da interpretação dos resultados, 
melhoria ambiental do produto são a obtenção de matérias primas, seguida da etapa de distribuição
as quais representaram, respectivamente, 49,0% e 
produto (ver Fig. 5). Portanto, a fase de manufatura do roupeiro é a fase que apresenta menor 
contribuição para o impacto potencial global do sistema de produto estabelecido.

A seguir seguem as propostas de mel
maiores potenciais de impacto ambiental neste estudo.

• Toxicidade humana terrestre:
fase de distribuição, em especial pela emiss
consistem na otimização do transporte por meio da redução do volume ocupado pelo roupeiro e na 
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considerando os três compartimentos existentes, para THA 9
obtenção das matérias primas, por conta das emissões de formaldeído 
a produção do painel MDP. Para THH, 85,0% dos impactos ocorreram 
, devido às emissões de metais pesados durante a produção do aço 

utilizado na manufatura das peças dos elementos de ligações no roupeiro. E para THT, de 55,0
4,0% dos impactos se deram na obtenção das matérias primas e de 45,0 a 

etapa de distribuição do produto, para as distâncias de 1200 e 4600 km, respectivamente, 
OVs (compostos orgânicos voláteis) durante o uso do diesel nas 

dos impactos se devem a obtenção das matérias primas do
0% dos impactos para EP devido à distribuição do produto, respectivamente para as 

. Para esta categoria novamente a etapa de distribuição do roupeiro 
conforme a distância considerada, por conta do consumo de diesel nas 

impactos da fase de obtenção das matérias primas se devem ao 
consumo de fertilizantes fontes de nitrogênio-fósforo

de produção florestal e pelo uso da resina UF na fase de produção industrial do painel

A Fig. 6 mostra a representatividade de cada categoria no impacto ambiental para o sistema de 
Neste caso, foi adotada a Normalização dos resultados dos impactos potenciais

Impacto ambiental global do sistema de produto roupeiro por categoria de impacto.

se que as categorias de impacto THT, AG e AC somam 68
impactos totais do ciclo de vida do roupeiro. Sendo assim, a seguir algumas sugestões de melhoria 
ambiental são tomadas com foco nestas categorias de impacto. 

resultados, as fases que apresentam as maiores oportunidades para 
melhoria ambiental do produto são a obtenção de matérias primas, seguida da etapa de distribuição
as quais representaram, respectivamente, 49,0% e 44,8% do impacto tota

Portanto, a fase de manufatura do roupeiro é a fase que apresenta menor 
contribuição para o impacto potencial global do sistema de produto estabelecido.

A seguir seguem as propostas de melhoria para THT, AG e AC, visto que tratam
maiores potenciais de impacto ambiental neste estudo.: 

• Toxicidade humana terrestre: cerca de 70,0% do impacto potencial dessa categoria provem da 
fase de distribuição, em especial pela emissão de COVs. Dessa forma as ações de melhorias ambientais 
consistem na otimização do transporte por meio da redução do volume ocupado pelo roupeiro e na 
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considerando os três compartimentos existentes, para THA 98,0% dos 
, por conta das emissões de formaldeído 

% dos impactos ocorreram 
emissões de metais pesados durante a produção do aço 

es no roupeiro. E para THT, de 55,0 a 
a 76,0% dos impactos na 

para as distâncias de 1200 e 4600 km, respectivamente, com 
durante o uso do diesel nas 

obtenção das matérias primas do roupeiro 
istribuição do produto, respectivamente para as 

tapa de distribuição do roupeiro 
, por conta do consumo de diesel nas 

devem ao painel MDP, por 
fósforo-potássio (NPK) na fase 

de produção florestal e pelo uso da resina UF na fase de produção industrial do painel. 

da categoria no impacto ambiental para o sistema de 
dos resultados dos impactos potenciais. 

 
Impacto ambiental global do sistema de produto roupeiro por categoria de impacto. 

se que as categorias de impacto THT, AG e AC somam 68,0% dos 
impactos totais do ciclo de vida do roupeiro. Sendo assim, a seguir algumas sugestões de melhoria 

as fases que apresentam as maiores oportunidades para 
melhoria ambiental do produto são a obtenção de matérias primas, seguida da etapa de distribuição, 

44,8% do impacto total no perfil ambiental do 
Portanto, a fase de manufatura do roupeiro é a fase que apresenta menor 

contribuição para o impacto potencial global do sistema de produto estabelecido. 

horia para THT, AG e AC, visto que tratam-se das categorias com 

% do impacto potencial dessa categoria provem da 
ão de COVs. Dessa forma as ações de melhorias ambientais 

consistem na otimização do transporte por meio da redução do volume ocupado pelo roupeiro e na 
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melhoria do desempenho ambiental dos meios de transporte utilizados, seja pela substituição dos 
caminhões ou do combustível utilizado. Para o caso em questão, recomenda-se o estabelecimento de 
parcerias com as empresas prestadoras do serviço de transporte para a substituição do diesel utilizado 
por outros combustíveis menos poluentes. A busca por novas rotas de distribuição do produto também 
deve ser realizada, com foco na redução das distâncias; 

• Aquecimento global: a fase de obtenção das matérias primas é a fase que mais contribui para essa 
categoria de impacto. Nessa fase, foi possível identificar que os impactos estão relacionados 
principalmente com a cadeia produtiva do painel MDP. Uma sugestão seria avaliar a substituição 
parcial ou total desse tipo de material por outros, mediante a realização de uma ACV comparativa, seja 
pelo uso de materiais similares como o MDF, ou pelo uso de materiais plásticos e metálicos alternativos 
adotados na indústria moveleira. Também poderia ser analisada a produção do roupeiro utilizando um 
mix de matérias primas, e não apenas o painel MDP; 

• Acidificação: notou-se que a fase de obtenção das matérias primas foi destaque nesta categoria, 
seguida da fase de distribuição do produto final. Os impactos estão relacionados principalmente quanto 
ao consumo de combustíveis fósseis como o diesel, que emite compostos de enxofre ao ambiente. 
Assim, a ação de melhoria proposta consiste na substituição do combustível utilizado, no caso o diesel, 
por um combustível com menor teor de enxofre em sua composição. 

Tais constatações e sugestões podem ser estendidas para outros produtos da empresa estudada e para 
outras empresas moveleiras similares. Como próximos passos, as sugestões expostas serão verificadas 
e cenários alternativos de produção serão propostos e analisados comparativamente utilizando a ACV.  
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