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1. INTRODUÇÃO
Estas diretrizes estão relacionadas com o aperfeiçoamento ambiental dos produtos. Dividem-se
em três partes:
A primeira parte apresenta exemplos de produtos do setor de mobiliário que respondem a
determinados princípios do Design do Ciclo de Vida
A segunda parte apresenta dados referentes à Análise do Ciclo de Vida (ACV) e referências a
literatura e a produtos do projeto Casa Toscana / Green Home, assim como aos materiais
tradicionalmente utilizados na implementação do design de produtos. Os móveis estofados foram
adotados como casos de estudo, porque os seus componentes (estrutura, enchimento, cobertura),
são produzidos com os materiais mais utilizados no setor (madeira, metal, poliuretano, tecido). Na
falta de investigação sistemática, esta informação é inevitavelmente fragmentária, mas ainda
assim proporciona dados úteis para o design e a escolha dos produtos.
A última parte apresenta diretrizes que pretendem ser um apoio simplificado para os designers.
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2. QUAL É A RAZÃO DE SER DO ECO-DESIGN?
2.1. Os produtos contribuem para os impactos ambientais
Como qualquer produto industrial, o mobiliário é fonte de impactos ambientais.
Tem tido a sua quota-parte de degradação do nosso meio ambiente na medida em que:
•

Requer materiais e energia,

•

Tem de ser transportado e por vezes embalado

•

Pode sofrer danos e necessitar de manutenção e reparação,

•

Um dia tornar-se-á um resíduo...

Contudo, ao adotar um eco-design holístico, o fabricante pode produzir um móvel mais amigo do
ambiente.

2.2. Vantagens e benefícios do Eco-design
As vantagens e benefícios esperados pelos fabricantes da indústria do mobiliário, que enveredam
pelo eco-design são numerosas e focadas principalmente nas vertentes estratégica e comercial.
As vantagens e benefícios esperados a ter em mente e desenvolver são:
Redução de determinados custos de fabrico e logística
Uma abordagem de eco-design pode diminuir os custos, ao otimizar as quantidades de
materiais e energia.
•

•

Manutenção ou expansão da quota de mercado
A integração de critérios ambientais no design de mobiliário pode satisfazer ou antecipar
as expectativas dos mercados.

•

Diferenciação e inovação de marketing
Uma abordagem de eco-design é uma oportunidade de encontrar novas soluções para
esta nova problemática e criar produtos diferenciados dos da concorrência.

•

Integração dos diferentes agentes
Para todas os agentes da sociedade (cidadãos, financeiros, seguros, associações,
comunidades, governos nacionais e meios de comunicação e opinião pública da Europa) a
afirmação de um compromisso com o desenvolvimento sustentável é cada vez mais
manifesta.

•

Antecipação de mudanças da regulamentação
Por exemplo, a diretiva TEE (recuperação de resíduos de equipamentos elétricos e
eletrónicos) exige aos fabricantes uma percentagem de recuperação significativa.
É essencial que os fabricantes antecipem estes desenvolvimentos e, por exemplo,
preparem a gestão de fim de vida dos móveis ou reduzam as emissões de solventes
orgânicos durante as atividades de colagem e acabamento. Os novos limites de emissões
de solventes orgânicos impostos pela regulamentação (Compostos Orgânicos Voláteis:
COV) são difíceis de cumprir e devem ser previstas alternativas.
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3. PRINCÍPIOS DO ECO-DESIGN
3.1. Uma nova abordagem
O Eco-design ou design para a sustentabilidade significa que a disciplina de design estruturada
nos últimos trinta anos, desde a abordagem às questões ambientais, está a mudar das políticas
para reparar os danos (abordagem de fim de ciclo) para intervenções cada vez mais preventivas.
Inicialmente foram aplicadas medidas de prevenção e falava-se de "tecnologias mais limpas".
Depois, para maior eficácia, alargou-se o processo aos produtos industriais (produtos verdes). No
entanto, a política de inovação dos produtos evoluiu através do incremento de esforços (melhoria
dos produtos existentes), para uma ação mais radical (novos produtos).
Na segunda metade dos anos 90 começou a definir-se uma disciplina que abarca todo o design
de produtos com baixo impacto ambiental e introduziu-se o conceito de um ciclo de vida dos
produtos (em termos tanto de design como de avaliação). Introduziu-se uma metodologia de
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), que avalia uma série de efeitos ambientais entre o input e o
output de todos os processos, em todas as fases da vida, e o desempenho do produto (unidades
funcionais). Este método de análise teve implicações tão fortes no design que começou a adotarse a expressão Design do Ciclo de Vida (DCV). É uma expressão que complementa outros termos
como eco-design ou design para o ambiente.
Independentemente da terminologia utilizada, há uma nova abordagem ao design de produtos,
que envolve um ponto de vista mais amplo do que o tradicionalmente adotado, e que está a
ganhar raízes. O produto deve ser desenhado, tendo em conta todas as fases do ciclo de vida.
Todas as atividades necessárias para produzir os materiais e, em seguida, o produto, a sua
distribuição, utilização e desmantelamento final são consideradas como uma única unidade.
Isso implica a transição do design do produto para o design de todo sistema do produto, incluindo
todos os acontecimentos que levam ao produto e o acompanham durante o seu ciclo de vida.
Por isso, está a ser proposto um método de design que adota uma abordagem sistemática,
permitindo a identificação de todas as consequências de um determinado produto, mesmo nas
fases que tradicionalmente não eram consideradas no processo.” 1
O conceito de ciclo de vida refere-se às trocas entre o ambiente e o conjunto de processos
envolvidos no nascimento, vida e fim de vida de um produto, ligando os fluxos de matéria, energia
e emissões das atividades que acompanham o produto ao longo da sua vida.
Esses processos geralmente resumem-se nas seguintes etapas:
•

Pré-produção, que gera materiais semiacabados para utilização na produção

•

Produção, que significa a transformação dos materiais, a montagem e o acabamento

•

Distribuição, incluindo embalagem, transporte e armazenamento

•

Utilização, que também pode incluir a manutenção

•

Descarte, que inclui opções de destino, como a reutilização e a reciclagem

_______________________
1
C. Vezzoli, “Design e sostenibilità” (Design e sustentabilidade) em E. Manzini, P. Bertola, Design Multiverso. Appunti di fenomenologia del design,
(Design Multiverso. Notas sobre a fenomenologia do design) Poli.Design, Milão 2004
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3. PRINCÍPIOS DO ECO-DESIGN
3.2. Estratégias de Design do Ciclo de Vida
Na identificação de estratégias e opções de design, válidas para todos os setores, incluindo o
fabrico de mobiliário, e embora menos complexas do que outras, referimo-nos a Carlo Vezzoli e
Ezio Manzini2 que propõem a teoria mais abrangente:
•

MINIMIZAÇÃO DE RECURSOS:
Reduzir a utilização de materiais e energia.

•

RECURSOS E PROCESSOS COM BAIXO IMPACTO AMBIENTAL:
Selecionar os materiais, processos e fontes de energia mais amigos do ambiente.

•

OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE VIDA:
Artefactos de design que duram uma vida.
PROLONGAMENTO DA VIDA DOS MATERIAIS:
Design de acordo com o valor dos materiais a descartar mais tarde.

•

FACILITAÇÃO DA DESMONTAGEM:
Design com base na separação de peças e materiais
pré-produção
produção
minimização de
recursos

otimização da
vida dos produtos

distribuição

escolha de recursos
de baixo impacto

utilização
fim de vida

prolongamento da
vida dos materiais

facilitar o desmantelamento
Estratégias LCD e influência das fases do ciclo de vida (Fonte: Vezzoli, Manzini)

Como o principal objectivo, ao nível do design de ciclo de vida, orientado para a proteção do meio
ambiente, é minimizar o input e o output de materiais e energia em todo o sistema, os dois
primeiros pontos acima são considerados os mais importantes. Contudo, em termos gerais, será
sempre necessária uma avaliação das melhores estratégias ambientais para qualquer tipo
específico de produto e terá de se considerar a possibilidade de adotar um conjunto de opções de
design interrelacionadas, destinadas a cumprir os requisitos do projeto.
Segue-se uma análise destas estratégias e exemplos.

_______________________
2

C. Vezzoli, E. Manzini, Design per la sostenibilità ambientale (Design para a sustentabilidade ambiental), Zanichelli, Bolonha 2007
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DIRETRIZES DE DESIGN

MINIMIZAÇÃO DE RECURSOS

Minimizar o consumo de materiais

> Minimizar o conteúdo de materiais de um produto:
 Desmaterializar o produto ou várias partes do mesmo > EXEMPLOS 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Miniaturizar o produto ou várias partes do mesmo
 Evitar o sobredimensionamento
 Minimizar o valor da espessura das partes > EXEMPLO 7
 Utilizar nervuras para reforçar as estruturas
 Evitar utilizar componentes ou peças que não sejam estritamente funcionais
 Desenhar produtos com funções integradas
 Desenhar produtos multifuncionais com peças utéis
> Minimizar a sucata e os desperdícios:
 Escolher processos de produção que minimizem os resíduos e os desperdícios
>EXEMPLO 9, EXEMPLO 10
 Utilizar sistemas de simulação para a otimização dos parâmetros dos processos de
transformação
> Minimizar as embalagens:
 Evitar as embalagens > EXEMPLO 11
 Desenhar a embalagem como parte do produto > EXEMPLO 12, EXEMPLO 13,
EXEMPLO 14
> Minimizar o consumo de materiais durante a utilização:
 Desenhar sistemas que proporcionem uma entrega atempada dos materiais
 Desenhar para uma utilização eficiente de materiais para manutenção
 Desenhar sistemas com consumo passivo de materiais
 Desenhar sistemas para a recuperação dos materiais
 Facilitar aos utilizadores a economia de materiais
> Minimizar o consumo de materiais no desenvolvimento dos produtos:
 Minimizar o consumo de produtos de papel e embalagens
 Utilizar ferramentas de TI para o design, os modelos e os protótipos
 Utilizar ferramentas de TI para arquivo, correspondência escrita e apresentações.
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EXEMPLOS
> EXEMPLO 1

Cadeira exclusiva Oto, produzida por
Karpf, a partir de um único material,
uma única folha de faia laminada que
foi cortada e encurvada sem adição
de
outros
componentes.
Este
processo permite uma produção
eficiente e reduz a quantidade de
resíduos gerados.

MINIMIZAÇÃO DE RECURSOS_MATERIAIS
> EXEMPLO 4
O Puppy é um exemplo de como um
produto
aparentemente
não
sustentável pode inesperadamente
seguir os ditames do eco-design. Este
cão não só é estilizado num único
material, o polipropileno, como
também pode ser utilizado como um
objeto multifuncional, um jogo, uma
cadeira e uma peça de mobiliário.

Puppy, Eero Aarnio
Karpf, Cadeira Oto

> EXEMPLO 2

A Cadeira e Otomana Atfield é uma
cadeira fabricada com um único
material, constituída por painéis de
feltro industrial de alta densidade,
normalmente
utilizados
para
o
isolamento sonoro de veículos
militares. O apoio dos pés foi feito
com um retalho do material da
cadeira, o que permite eliminar
resíduos e desperdícios.

> EXEMPLO 5

A Net Chair é uma cadeira da autoria
de Moroso, que consiste numa única
folha de metal reticulado encurvada.
Os pontos de contacto com o solo são
reforçados
para
garantir
a
estabilidade.

A moldura, de alumínio extrudido, foi
desenhada com uma secção mínima,
mas resistente.
O painel estético, fabricado com
madeira de 2 mm de espessura ou
HPL, foi obtido mediante a aplicação
das tecnologias de compressão e
deformação utilizadas no setor
automóvel.
As bancadas são leves, graças à
combinação do perfil de alumínio
estrutural com um tampo fino (que
pode ser de laminado, cristalite ou
mármore). A forma singular do perfil
permite uma redução substancial
(85%) da quantidade de material
utilizada no tampo. O consumo de
matérias-primas para a produção da
moldura (de vidro e alumínio) pode
ser reduzido em 70%, utilizando um
sistema de montagem que elimina a
duplicação dos lados, através da
combinação dos vários módulos e da
integração dos pés da moldura (i.e.
eliminação da unidade base).

Moroso, Net Chair

> EXEMPLO 6

Cadeira e Otomana Atfield

> EXEMPLO 3
Os sofás, cadeirões e pufes da gama
“Air” do IKEA, para montar em casa,
foram desenhados por Jan Danger e
são fabricados em plástico com
células de ar insufláveis em material
de poliolefina e um revestimento
exterior. As células são insufladas,
utilizando um secador de cabelo
normal, e não necessitam de voltar a
ser insufladas durante 3 anos. A
quantidade total de material utilizado
é, em média, 15% da que seria
necessária
para
um
estofo
convencional.

A
cadeira
insuflável,
Airbag,
desenhada
por
Suppanen
e
Kolhonen, consiste numa cobertura
exterior de nylon, um material mais
durável do que outros polímeros, e
um enchimento interno de esferas de
EPS que facilitam o trabalho de
desinsuflar a cadeira. Substituindo o
enchimento por ar, obtém-se uma
redução considerável da utilização de
material,
comparativamente
às
cadeiras tradicionais.

Cozinha, Cucina Riciclantica, Valcucin

Cadeira Airbad de Suppanen e Kolhonen

> EXEMPLO 7

Jan Danger da Ikea

A Valcucine desenvolveu um painel
microstratificado, para portas e
armários, composto por uma moldura
estrutural e um revestimento estético.
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EXEMPLO
> EXEMPLO 9

A Compwood Machine Ltd. desenhou
um sistema de pré-compressão de
madeira maciça para encurvamento.
A
madeira
é
humedecida
e
seguidamente aquecida a 100 ºC, o
que a torna maleável. Depois do
aquecimento, é comprimida, em
sentido longitudinal, até 80% do seu
cumprimento original. Ao retirar a
pressão, a madeira recupera o seu
tamanho, mas com uma redução
permanente de 5% do comprimento.
Todas as fibras axiais são dobradas,
como um acordeão. A madeira pode
ser dobrada em qualquer sentido e
depois fixada durante a secagem. A
madeira pode assim ser dobrada até
raios de menor dimensão do que com
o sistema de vapor tradicional, tanto a
quente como a frio. Obtêm-se menos
resíduos e são necessárias menos
operações de maquinagem.

> EXEMPLO 11

> EXEMPLO 13

As cadeiras da autoria da Segis são
embaladas, utilizando cartão para
proteger apenas o assento, portanto
sem recurso a caixas.

A embalagem é tradicionalmente vista
como “descartável”. Porém, a mesa
de café mostra como o redesign
confere uma função dupla à
embalagem.
Um
sistema
de
elementos de interligação protege o
vidro de polipropileno EPP durante o
transporte e é montado facilmente,
para assumir a função das pernas da
mesa que suportam a carga.

Segis, Breeze

>EXEMPLO 12

As camas
Tupa, de bambu,
desenhadas por Paola Balderacchi e
Massimo Gregoricchio, são vendidas
desmontadas, num saco de lona que,
quando montado, é utilizado para
formar os pés da cama: o saco é
cortado em quatro partes, que são
montadas com um enchimento de
gravilha, arroz, milho ou pedras, e
seguidamente atadas.

Studio BoCa, Mesa de Café

> EXEMPLO 14

> EXEMPLO 10
Cadeira e banqueta para os pés,
obtida de painéis reciclados sem
resíduos.

A cadeira Viking é constituída por
uma estrutura de madeira moldada e
uma cobertura inteiramente cozida à
mão. É vendida pela Poltrona Frau,
desmontada em oito partes, numa
elegante embalagem plana.

Poltrona Frau, Viking
Daniele Sale, Bias
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DIRETRIZES DE DESIGN

MINIMIZAÇÃO DE RECURSOS
Minimizar o consumo de energia

> Minimizar o consumo de energia durante a pré-produção e a produção:
 Escolher materiais com menor intensidade de energia
 Escolher tecnologias de processamento para diminuir o consumo de energia > EXEMPLO
15
 Utilizar equipamento e aparelhos de produção eficientes
 Utilizar o calor residual dos processos para pré-aquecer outros fluxos noutros processos
 Utilizar sistemas de desligamento inteligentes para os dispositivos
 Otimizar o tamanho dos motores
 Facilitar a manutenção dos motores
 Otimizar os volumes de compra dos lotes
 Otimizar os sistemas de controlo de stocks
 Otimizar os sistemas e minimizar todas as formas de carga durante a transferência de
materiais e produtos semiacabados
 Utilizar sistemas de aquecimento, ventilação e iluminação eficientes no local de trabalho
> Minimizar o consumo de energia para o transporte e armazenagem:
 Desenhar produtos compactos, de alta densidade, para o transporte e armazenagem >
EXEMPLO 16
 Desenhar produtos concentrados
 Desenhar produtos que possam ser montados no seu local de utilização > EXEMPLOS 17
 Tornar o produto mais leve
 Tornar a embalagem mais leve
> Minimizar o consumo de recursos de energia durante a utilização
 Desenhar (tornar atrativos) produtos para uso coletivo
 Desenhar para uma utilização eficiente dos recursos de energia durante a manutenção (p.
ex. os tecidos de autolimpeza permitem economizar a energia que seria despendida com a
lavagem)
 Sistemas de design com consumo passivo de recursos
 Minimizar o peso dos produtos para manuseamento ou transporte
 Ajudar o utilizador a poupar energia
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EXEMPLOS

MINIMIZAÇÃO DE RECURSOS _ ENERGIA

> EXEMPLO 15

> EXEMPLO 16

Para a cadeira How Slow the Wind, a
Yamanaka utiliza apenas uma folha
de polipropileno reciclável, cortada e
moldada para deslizar à volta da
base. A simplicidade da construção
permite economizar material, facilita a
desmontagem e contribui para a
redução do consumo de energia
durante o processamento.

A cadeira Eco, desenhada por Peter
Karpf, foi obtida a partir de uma única
peça de madeira de faia dobrada três
vezes junto aos cantos e com uma
abertura para criar as finas pernas
traseiras. O assento está preparado
para empilhamento e transporte e, por
isso, permite uma armazenagem
ótima.

Peter Karpf, sedia Eco

> EXEMPLO 17

Yamanaka, How Slow the Wind

Na cadeira Box, de Enzo Mari, cada
componente responde à sua própria
lógica estrutural, económica, de
produção e custos. O assento, feito
de um único bloco de ABS e tornado
mais leve graças aos orifícios
circulares, com espaçamento igual ao
longo de linhas diagonais, tem uma
rede de nervuras que definem as
células
estruturais
onde
estão
montadas as pernas e os suportes
das costas, feitos de tubos de aço
com folha de PVC anti-riscos. Os
componentes
da
cadeira
são
colocados numa unidade compacta,
para facilitar o transporte. A Box é
vendida desmontada, num kit de
cartão com saco de plástico. As
próprias etapas de armazenagem e
expedição foram estudadas para
acentuar uma sustentabilidade ainda
hoje válida.
A cadeira foi desenhada em conjunto
com um sistema de vendas e a
instalação requer a participação ativa
do utilizador, que pode escolher entre
uma série de tipos de pernas de
cadeiras disponíveis.

Sedia Box, Enzo Mari per Castelli, 1971
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DIRETRIZES DE DESIGN

RECURSOS DE BAIXO IMPACTO

> Escolher materiais com impacto tóxico ou nocivo zero ou mínimo

 Evitar ou minimizar a utilização de materiais tóxicos ou prejudiciais
 Evitar materiais que libertem emissões tóxicas ou nocivas durante a etapa de préprodução
 Evitar aditivos que causem emissões tóxicas ou nocivas
 Evitar acabamentos tóxicos ou nocivos

> Escolher fontes de energia com efeitos tóxicos ou nocivos mínimos
 escolher fontes de energia que minimizem as emissões prejudiciais durante as etapas de
pré-produção, produção, distribuição e utilização
> Escolher materiais renováveis e biocompatíveis

 Utilizar materiais renováveis
 Evitar o uso de materiais escassos
 Utilizar materiais residuais dos processos de produção ou produtos desmantelados >
EXEMPLO 18

 Utilizar materiais reciclados isoladamente ou em conjunto com materiais virgens >
EXEMPLO 18, 19

 Utilizar materiais biodegradáveis
> Escolher recursos de energia renováveis ou biocompatíveis

 Escolher fontes de energia renováveis cuja produção tenha um baixo impacto ambiental
 Escolher fontes de energia locais
 Escolher fontes de energia cuja distribuição, utilização e eliminação tenham um impacto
reduzido

 Adotar a metodologia da cascata
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EXEMPLOS

RECURSOS DE BAIXO IMPACTO

Uma revista canadiana de investigação online – “Value + Created Review. Contemporary furniture
design and Sustainable manufacturing” – dá conselhos úteis sobre materiais sustentáveis para o
setor de mobiliário, sem uma distinção clara do tipo de indústria. Os seus conteúdos destacam as
questões relacionadas com a produção de cada tipo de material e propõem soluções.

MATERIAIS SUSTENTÁVEIS PARA MOBILIÁRIO
Material
Madeira
maciça

Tipo
Madeira de folhosas
Madeira de coníferas

Painéis

Aglomerado
MDF/Agriboard
Aglomerados

Problema
Abate não sustentável de
árvores em toros, teca,
mogno
Abate não sustentável de
árvores em toros
Abate não sustentável de
árvores em toros,
valorização
Adesivos tóxicos, abate
não sustentável de árvores
em toros
Adesivos tóxicos, abate
não sustentável de árvores
em toros

Solução
Certificação FSC, pequenas plantações locais
de árvores
Certificação FSC, pequenas plantações locais
de árvores
Appleply, Europly, Roseburg, PureBond
Arreis, Medite II, Microstrand, Platinum, Vesta
CollinsPine, Encore, Kirei Board, SkyBlend, Nu
Green, Vesta, EcoMaxx

Compósitos

N/A

Dakota, Teragren Bamboo

Folheados de
madeira

Madeira

Abate não sustentável de
árvores em toros

Pyboo, Teragren Bamboo

Orlagem

ABS

Fita de orlagem em PVC

GreenLine

Plásticos

PVC

Polímero tóxico

Utilizar substituto

HDPE, PP, ABS, PS

Polímeros à base de óleo

Utilizar reciclados, Smile Pastics (RU), Axfoil

Metais

Aço
Alumínio

Acabamentos
de superfície

Desperdício de energia,
poluição do ar/água
Desperdício de energia,
poluição do ar/água

TM

Utilizar reciclados
Utilizar reciclados

Linóleo

N/A

Tinta acrílica à base
de água
Poliuretano à base de
água

Acabamentos à base de
solventes
Acabamentos à base de
solventes

Algodão

Pesticidas

Utilizar tecidos orgânicos

Sintéticos

Corantes tóxicos,
pigmentos

Carnegie, DesignTex, Tencel

Adesivos

Ureia formaldeído

Toxicidade

Utilizar produtos à base de soja

Energia

Iluminação

Lâmpadas fluorescentes
antigas

Passar para T8 e balastros eletrónicos

Acabamentos

Tecidos

Forbo
Acrylacq, Akvatopp, Fuhr, Kem Agua, EmTech
Diamond, Fuhr, EmTech

fonte : http://www.valuecreatedreview.com/greenoptions.htm
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EXEMPLOS
> EXEMPLO 18

Em Espanha, foi desenvolvido o
material Maderon, obtido de uma
mistura de cascas de amêndoa
trituradas com uma resina sintética.
As cascas são um produto natural e,
por conseguinte, altamente renovável.
Deste modo também se diminui o
fluxo de resíduos nesse sector da
indústria alimentar. Este material pode
ser moldado por injeção, trabalhado e
pintado como um termopolímero,
aliando as qualidades da madeira às
facilidade de processamento dos
polímeros.

RECURSOS DE BAIXO IMPACTO
> EXEMPLO 19

A linha de mobiliário Bär + Knell
respeita
a
renovabilidade
dos
recursos. O sistema de prateleiras é
totalmente produzido em painéis de
HDPE reciclado, resina termoplástica
que
pertence
à
família
das
poliolefinas, obtidas através da
polimerização do etileno. O HDPE é
um polímero mais facilmente reciclado
e
um
dos
plásticos
mais
frequentemente
obtidos
da
recuperação pós-consumidor com a
reciclagem urbana.

> EXEMPLO 20

A empresa Sawaya & Moroni, em
colaboração com a Corepla, criou a
“Bella Rifatta”, uma cadeira moldada
única, feita de 77% PP reciclado e
23% de fibra de vidro e elastómero.

Linha de móveis Bär + Knell

Alberto Lievore, Rotchko, Indartu
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DIRETRIZES DE DESIGN

OTIMIZAÇÃO DA VIDA DOS PRODUTOS

> Design para períodos de utilização apropriados:
 Design para o mesmo intervalo de duração dos vários componentes
 Design para a vida útil dos componentes a substituir durante a utilização
 Permitir e facilitar a separação de peças com vidas úteis diferentes
 Escolher materiais duráveis, conforme for necessário, para o desempenho e a vida útil do
produto
 Evitar materiais permanentes para funções temporárias
> Fiabilidade do design
 Minimizar o número de peças
 Simplificar os produtos
 Evitar elos fracos
> Facilitar a escalabilidade:

 Design para facilitar a remoção e substituição das ferragens e das peças no software
 Design modular reconfigurável e/ou multifuncional de produtos apropriados para diferentes
ambientes e para o desenvolvimento físico e cultural do indivíduo > EXEMPLOS 21, 22,
23, 24, 25, 26
 Design para escalabilidade e adaptabilidade fáceis no local de utilização > EXEMPLO 27
 Fornecer um produto com equipamento e guias para escalabilidade a adaptabilidade

> Facilitar a manutenção:
 Facilitar a substituição de peças, simplificando a acessibilidade e a remoção
 Facilitar o acesso para a limpeza das peças, evitando ranhuras e orifícios estreitos
 Desenhar para facilitar a substituição de peças que se desgastem mais rapidamente
 Design para a utilização de equipamento facilmente disponível
 Criação de sistemas para o diagnóstico e/ou autodiagnóstico de componentes para
manutenção
 Design para manutenção fácil no local
 Design para fornecer o equipamento e guias necessários para manutenção > EXEMPLO
28
 Design para reduzir a manutenção
> Facilitar a reparação
 Desenhar para facilitar a remoção e substituição das peças que têm mais tendência para
sofrer danos > EXEMPLO 29
 Desenhar peças e componentes standard
 Desenhar sistemas de identificação automática de danos em caso de avaria
 Desenhar para facilitar a reparação no local
 Desenhar para fornecer materiais de reparação e guias juntamente com o produto
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DIRETRIZES DE DESIGN

OTIMIZAÇÃO DA VIDA DOS PRODUTOS

> Facilitar a reutilização:
 Aumentar a resistência das peças mais sujeitas a desgaste ou danos
 Facilitar a acessibilidade e a remoção de peças e componentes que possam ser
reutilizados
 Design intermutável e peças e componentes modulares > EXEMPLO 30
 Design de peças e componentes standard
 Design para a reutilização de peças auxiliares > EXEMPLO 31
 Design para a recarga e/ou reutilização da embalagem
 Design para uma segunda utilização
> Facilitar a remanufactura
 Desenhar para facilitar a remoção e substituição de peças que se desgastam facilmente
 Desenhar peças estruturais que possam ser separadas das peças visíveis
 Facilitar o acesso às peças a remodelar
 Rever tolerâncias adequadas para os pontos mais sujeitos a desgaste
 Desenhar a utilização geral do material para o acabamento de certas superfícies com
tendência para a deterioração
> Intensificar a utilização
 Desenhar produtos e serviços para uso partilhado
 Desenhar produtos multifuncionais e componentes fáceis de substituir
 Desenhar produtos com funções integradas
 Desenhar produtos ou partes de produtos por encomenda
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EXEMPLOS
> EXEMPLO 21

A empresa Sorin produz (tal como
outras empresas) uma série de
soluções móveis para a divisão de
espaços em geral e de espaços de
trabalho. Estas divisórias foram
desenhadas
para
proporcionar
ambientes de escritório muito flexíveis
e podem ser deslocadas para se
adaptarem às necessidades em
mutação das empresas (e para serem
mais facilmente inspecionadas). A
divisória é desenhada para alojar
cabos elétricos, cabos de telefone e
EPD, com espaço no rodapé, na
parede, no teto e na cantoneira que
une as peças. Painéis verticais
também criam paredes duplas.

OTIMIZAÇÃO DA VIDA DOS PRODUTOS
> EXEMPLO 23

> EXEMPLO 26

O Ikea lançou o sofá Klippan cuja
capa é facilmente amovível. Quando
se pretende mudar de visual, existe à
venda uma nova capa ou padrões de
papel e tecido para fazer em casa.

Mesa em cómoda

> EXEMPLO 24

O Ori Tami é um objeto multifuncional
e versátil. Basta um movimento
simples da estrutura para transformar
o assento numa chaise-longue ou
num
cadeirão,
conforme
seja
necessário. Além disso, a embalagem
plana do colchão facilita o transporte
e a armazenagem.

Divisória móvel, Grupo Sorin

> EXEMPLO 22

O Leo é um berço desenhado por
Irene
Puorto,
que
pode
ser
prolongado, baixando os lados do
berço que já não sejam necessários
devido
ao
crescimento
e
desenvolvimento da criança.

Giulio Manzoni, Ori Tami

> EXEMPLO 25

A Anna Chaise é uma cadeira
multifuncional. Graças às juntas de
bloqueio da estrutura é possível
transformá-la numa chaise-longue ou
num sofá-cama.

Gioia Meller Marcovicz, Anna Chaise

Sofá Klippan, IKEA

> EXEMPLO 27

A Erika foi desenhada por um grupo
de alunos da Universitat der Künste
(Universidade de Artes), de Berlim.
A cozinha é composta por painéis de
cor, divididos em módulos funcionais,
que facilitam o acesso aos utensílios
e acessórios. Cada painel é fixado à
parede por meio de uma estrutura de
calha, para facilitar a montagem e a
desmontagem de acordo com as
necessidades e contingências do
momento. As medidas de cada
módulo destinam-se a assegurar uma
configuração ótima. A divisão da
cozinha nos seus componentes gera
novas soluções formais, com impacto
ambiental
benéfico,
tanto
no
transporte como na escalabilidade
dos componentes e na funcionalidade
cada vez maior do conjunto: a
possibilidade de mudar para uma
composição intuitiva e simples
prolonga a duração da cozinha, cujas
peças são reutilizáveis e podem ser
inseridas em diferentes contextos
espaciais ou substituídas em caso de
dano.

Cozinha Erika, Storno design 2007

Berço Leo, Gallimobili
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EXEMPLOS
> EXEMPLO 28

A estante Piano é um exemplo de um
produto desenhado para durar. A
qualidade da madeira utilizada
(contraplacado, madeira folheada e
tiras de madeira) e a estrutura
também
são
adequadas
para
prolongar a vida útil do produto ao
longo
do
tempo.
Os
vários
componentes são desenhados para
facilitar
a
montagem
e
a
desmontagem,
oferecendo
a
possibilidade de mudar, trocar e
atualizar
os
componentes
e
garantindo a sua longevidade. Além
disso,
para
assegurar
uma
manutenção
fácil
é
vendida
juntamente
com
um
kit
de
manutenção:
um
conjunto
de
pequenas ferramentas que permitem
ao utilizador restaurar o acabamento
(à base de óleos e ceras naturais) da
estante em caso de desgaste e/ou
riscos acidentais.

OTIMIZAÇÃO DA VIDA DOS PRODUTOS
> EXEMPLO 29

A cadeira Mirra foi desenhada de
modo a permitir substituir facilmente
as peças partidas. O resultado
corresponde aos
requisitos dos
protocolos Design for Environment
(DfE) (Design para o Ambiente), de
Herman Miller, focados na criação de
valor económico, ao mesmo tempo
que respeitam o ambiente e envolvem
a equipa DfE desde as primeiras
etapas do design.
A estrutura química dos materiais e a
embalagem da cadeira destinam-se a
permitir a sua reciclagem, o que faz
da Mirra um produto consciente do
ponto de vista ambiental. A Mirra é
96% reciclável e contém 42% de
material reciclado.
Na sua produção são utilizadas
apenas fontes de energia renováveis
(geotérmica e eólica) e está
preparada para ser desmontada no
fim do seu ciclo de vida. O ciclo de
vida é mais do dobro de muitos
produtos da concorrência (12 anos de
garantia em todas as partes
estruturais).

> EXEMPLO 31

A Cómoda da Droog Design é uma
abordagem
quase
artística
ao
problema da reutilização, através da
recuperação de materiais e objetos
em desuso e da sua nova montagem,
em resposta a funções diferentes
daquelas para as quais tinham sido
originalmente desenhados.
A Cómoda utiliza gavetas reutilizadas
que são unidas com cintos de
segurança. O produto, como objeto
único, tem por objetivo convencer o
proprietário a repensar o seu
mobiliário. O utilizador compra um
produto modular composto por
gavetas de diferentes formas, que
pode organizar como desejar. O
produto, além de reutilizar artigos
antigos retirados do contentor, reduz
a utilização de componentes e
adesivos e está isento de fixações
permanentes.

Cómoda, Droog Design

Cadeira de escritório Mirra, Hermann Miller

> EXEMPLO 30

Em 1933, a Grammar AG, um
fabricante alemão de cadeiras, lançou
a linha de cadeiras de escritório
Nature. O objetivo desta linha era o
prolongamento da vida das peças e
materiais.
As cadeiras foram desenhadas para
durar 30 anos e, no fim da sua vida
útil, devem ser devolvidas à
Grammar, que garante a reutilização
das peças e materiais.
Os
produtos
devolvidos
são
desmontados e as peças separadas e
examinadas. Após uma série de
processos
de
reparação,
são
utilizados para a produção de novas
cadeiras.
A percentagem de reutilização
prevista é de 90%.
Estante PianoDesign com kit de
manutenção, Azienda Riva
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DIRETRIZES DE DESIGN

PROLONGAMENTO DA VIDA DOS MATERIAIS

> Adotar uma abordagem de cascata
 Facilitar a reciclagem de materiais em componentes com menos requisitos mecânicos
 Facilitar a reciclagem de materiais em componentes com menos requisitos estéticos
 Facilitar a recuperação para a combustão do teor de energia
> Escolher materiais com tecnologias de reciclagem eficientes
 Evitar compósitos ou escolher aqueles que oferecerem a tecnologia mais eficiente para
reciclagem
 Adotar nervuras e dispositivos geométricos para aumentar a rigidez, em vez de utilizar
fibras de reforço
 Escolher polímeros termoplásticos em vez de termofixadores
 Evitar aditivos retardadores de chama, utilizar termoplásticos resistentes à temperatura
 Desenhar tendo em vista o tipo de uso pretendido do material
> Facilitar a recolha e transporte após a utilização
 Desenhar tendo em consideração o sistema programado para a recuperação de resíduos
 Minimizar o peso
 Minimizar a ocupação de espaço e facilitar o empilhamento de resíduos
 Desenhar para a compressibilidade dos resíduos
 Informar os utilizadores sobre o modo de descartar os produtos
> Identificar os materiais
 Codificar os materiais para definir cada tipo
 Fornecer informação adicional sobre a idade dos materiais, o número de reciclagens e os
aditivos
 Indicar a presença de contaminantes ou materiais tóxicos ou nocivos
 Utilizar sistemas de identificação standard
 Posicionar os códigos em locais bem visíveis
 Evitar a codificação após a produção dos componentes
> Minimizar o número de materiais incompatíveis
 Integrar as funções minimizando o número de componentes
 Utilizar um único material
 Aplicar a estratégia do monomaterial
 Num mesmo produto, utilizar materiais compatíveis
 Utilizar sistemas de juntas e elementos idênticos ou compatíveis com os materiais dos
componentes a unir
> Facilitar a limpeza
 Evitar tratamentos de superfície desnecessários
 Aplicar tratamentos de superfície compatíveis com o material subjacente
 Evitar adesivos
 Optar por materiais coloridos, em vez de pintar, polímeros
 Codificar os componentes diretamente a partir do molde
19

DIRETRIZES DE DESIGN

FACILITAR A DESMONTAGEM

Minimizar e facilitar as operações de desmontagem e separação
 Tornar as peças ou materiais tóxicos ou nocivos facilmente desmontáveis
 Adotar estruturas modelares
 Minimizar o tamanho do produto e os seus componentes
 Tentar obter uniformidade e linearidade máximas nas instruções de desmontagem
 Minimizar o número de fixadores
 Minimizar o número de fixadores que necessitam de ferramentas diferentes para remoção
 Desenhar formas de desmontagem acessíveis e facilmente reconhecíveis > EXEMPLO 32
Utilizar sistemas de juntas amovíveis

 Utilizar parafusos compatíveis com os materiais e apertados de modo a evitar a sua
remoção ao reciclar o material

 Utilizar parafusos auto-roscados em componentes poliméricos, evitando a adição de
componentes metálicos
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EXEMPLOS

FACILITAR A DESMONTAGEM

> EXEMPLO 32

Foram
utilizados
dados
antropométricos
editados
pelo
CAESAR (Civilian American and
European Surface Anthropometry
Resource) (Recurso Civil Americano e
Europeu
Antropométrico
de
Superfície), para obter uma cadeira
que se pudesse adaptar a diferentes
formas e tamanhos de corpo.
A
Celle
foi
rigorosamente
desenvolvida de acordo com o
protocolo do berço-até-estrado, de
Herman Miller, que estabelece
normas rigorosas no que se refere à
capacidade de reciclagem, segurança
do
conteúdo,
facilidade
de
desmontagem, utilização mínima de
materiais de embalagem e redução de
resíduos.
É
99%
reciclável.
(O
tecido
LatitudeTM é 100% reciclável).
Desmonta-se em menos de 5
minutos, uma característica essencial
para uma viabilidade de reciclagem
realmente económica. O produto tem
certificação ISO 14001.
Robusta e durável, a cadeira Celle é
altamente durável e todas as suas
peças podem ser substituídas no
local.

xxxxxxxxxxxx

Cadeira Celle, Jerome Caruso, Herman
Miller
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4. IMPACTOS DO MOBILIÁRIO ESTOFADO
A análise dos materiais utilizados no mobiliário
estofado foi realizada com base na análise de
um caso de estudo de mobiliário estofado,
produzido com os materiais mais comuns no elásticasCorreias
de alta
resiliência
setor: madeira e derivados, metal, poliuretano e suportam
as
almofadas do
materiais de revestimento.

As almofadas podem ser inseridas num forro de poliéster ou
algodão para separar o tecido de cobertura dos materiais do
núcleo

encosto

O mobiliário estofado foi dividido nos seus
principais componentes:
•
•
•

Estrutura de madeira
de folhosas ou
madeira transformada

estrutura (madeira e metal)
estofo
cobertura

4.1. Abordagem do Ciclo de
Vida

Suspensão com molas de aço
sinuosas (ou possivelmente
uma mola de aço helicoidal
“drop-in” ou molas helicoidais
de oito vias, atadas à mão)

Cobertura
Camada de espuma (ou
penas de ganso ou uma
mistura de materiais
acrescentada para um
contacto mais suave e
melhor apoio.
Núcleo de espuma de
poliuretano de alta
resistência

Espuma adicional para
moldagem
A almofada de feltro isola as molas
do núcleo de espuma
Fonte : American Furniture Manufacturers
Association

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é um método que foi desenvolvido para avaliar o balanço da
massa de inputs e outputs dos sistemas e organizar e converter esses inputs e outputs em
categorias ambientais, no que se refere à utilização de recursos, saúde humana e áreas
ecológicas.
A quantificação dos inputs e outputs de um sistema é designada por Inventário do Ciclo de Vida
(ICV). Nesta fase, todas as emissões são reportadas numa base de volume ou massa (p. ex. kg
de CO2, kg de cádmio, metro cúbico de resíduos sólidos). A avaliação do Impacto do Ciclo de Vida
(AICV) converte esses fluxos em indicadores mais simples.
O consumo de energia e matérias-primas, assim como as emissões ambientais associadas, são
calculados com base numa unidade funcional.

Extração de matérias-primas

Descarte
Reciclagem

Manufactura
Produção

Transporte

Utilização
Reutilização
Ilustração LCA de www.wikipedia.org
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4.

IMPACTOS DO MOBILIÁRIO ESTOFADO

As fases de maior impacto do mobiliário estofado são as seguintes:
•
•
•
•
•

Utilização de materiais não de madeira, semiacabados (53)%
Fase de produção (37%)
Utilização de madeira semiacabada (5%)
Embalagem (4%)
Outras fases (1%)

Materiais não de madeira
4 1

Madeira semiacabada
Etapa de Produção
Embalagem

37
53

Outras Etapas

5

Os artigos, como sofás e cadeiras (categoria estofos), são condicionados pela carga ambiental em
termos de materiais não de madeira semiacabados, que consistem principalmente no material por
excelência utilizado nos estofos: espuma de poliuretano a 45% e, em menor grau, estruturas
metálicas (8%).
A produção de estofos ainda constitui uma fase fundamental, na medida em que é responsável
por mais de um terço (37%) de todo o ciclo de vida, com variações significativas dos produtos,
como é o caso dos cadeirões. Os custos de energia da fase de produção representam 60% do
total (aproximadamente 40% de eletricidade e 20% de energia térmica de combustíveis).
A carga de produtos de madeira semiacabados, mesmo os que serão geralmente utilizados para a
estrutura dos estofos, é da ordem dos 5%.
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4.

IMPACTOS DO MOBILIÁRIO ESTOFADO

4.2. Exemplo de avaliação do ciclo de vida dos materiais de
madeira
O gráfico seguinte quantifica o contributo ambiental de 1 kg de material de madeira, calculado no
ciclo de vida, desde o berço até ao local de produção de móveis (do berço até à produção).2
Impactos de 1 kg de material de madeira

R consumo de recursos minerais e fósseis
QE qualidade ecossistema
HH saúde humana

eco-impactos
Contraplacado

Multiplex

Favo de mel

MDF

Aglomerado
de partículas
folheado

Aglomerado de
partículas
revestido a
melanina

Aglomerado

A comparação é efetuada com o mesmo peso do material semiacabado, enquanto que as
considerações puramente técnicas (elevada resistência mecânica, desgaste, etc.) devem ser
especificamente avaliadas pelo designer tendo em vista o uso pretendido e ao tipo de mobiliário.

4.2.1. Impactos da exploração e transporte de madeira
O impacto de cada fase está indicado na tabela abaixo, em que se compara um ciclo de vida de
madeira da Europa com o da madeira proveniente da América do Sul.
Eco-impactos da
madeira da
Europa

Eco-impactos da
madeira da
América do Sul

Transporte

23,49%

51,03%

Serração

73,83%

47,35%

Abate de árvores

2,53%

1,62%

Eco-impacto em termos
absolutos

0,035

0,055

Fase do ciclo

Eco-impactos em pormenor
Tanto desde a floresta até à serração (19,99%48,69%) como desde a serração até ao fabricante 3
(3,5%-2,34%)
Essencialmente energia (tanto elétrica 17,11%10,97% como térmica 47,33%-30,36%)
Essencialmente combustíveis utilizados para o
abate de árvores e para as retirar da floresta

_______________________

3
A avaliação dos impactos abaixo está relacionada com a ACV (análise do ciclo de vida) efetuada durante os estudos realizados pelo Centro Sperimentale
del Mobile em 2001, numa amostra de mais de 30 empresas na indústria do mobiliário da Toscânia, utilizando dados obtidos diretamente dos fabricantes.
4
Diretamente do mobiliário ou do material semiacabado em geral.
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4. IMPACTOS DO MOBILIÁRIO ESTOFADO
É verdade que o ciclo de vida da madeira se caracteriza pelo consumo de energia na etapa
realizada na serração, mas o trabalho de transporte da madeira também afeta definitivamente o
ciclo. De facto, no contexto europeu, o transporte representa 24% do impacto. Este valor aumenta
aproximadamente para 51 % quando a madeira não tem proveniência europeia, o que duplica o
eco-impacto calculado em termos absolutos.
O gráfico abaixo apresenta uma comparação do transporte de madeira à escala continental e
global.
Eco-impactos de 1 kg de madeira proveniente de diferentes áreas geográficas
0,0160

R consumo de recursos minerais e fósseis
QE qualidade ecossistema
HH saúde humana

0,0140

0,0120

0,0100

eco-impactos

0,0080

0,0060

0,0040

0,0020

0,0000
Madeira
africana

Madeira norteamericana

Madeira sulamericana

Madeira
asiática

Madeira
europeia

Madeira
italiana

O impacto ambiental da madeira é determinado principalmente pela sua origem. A madeira pode
ter sido plantada ou ser originária de florestas naturais. As plantações podem ser geridas de uma
forma sustentável, evitando danos graves, mas também podem ser mal geridas, de modo que as
florestas deixam de poder ser replantadas.
A madeira de florestas sustentáveis é a que tem menor impacto ambiental. O Forest Stewardship
Council (FSC) (Conselho de Gestão da Floresta) é uma rede internacional que promove a gestão
responsável da floresta a nível mundial. O logotipo FSC num produto garante que a madeira
provém de florestas sustentáveis. Deste modo, uma empresa que produza mobiliário com o rótulo
FSC transmite uma mensagem clara aos clientes quanto ao seu compromisso ambiental.

4.2.2. Impactos da transformação e transporte de placas
O transporte de placas tem um impacto menor, conforme ilustrado na tabela abaixo.
A tabela seguinte também apresenta uma decomposição das fases do ciclo de vida para vários
tipos de tábuas e o impacto total de cada tipo de material semiacabado.
Impacto ambiental (expresso em %) do ciclo de vida de cada tipo de placa.
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4. IMPACTOS DO MOBILIÁRIO ESTOFADO
Contraplacado

MDF

Aglomerado

Laminados

Aglomerado
de partículas
folheado

Favo de mel

Aglomerado
revestido a
melanina

Utilização de
colas

28,0

22,9

31,1

8,3

22,3

21,1

16,4

Energia elétrica

18,6

44,6

27,8

58,2

Utilização de
matérias-primas
de madeira

34,1

7,3

6,1

18,9

77,7

78,9

83,6

Energia Térmica

15,8

18,5

30,6

7,6

Transporte e
outros ciclos

3,5

6,7

4,4

7,0

Através de uma comparação, a tabela abaixo apresenta dados de investigação da indústria do
mobiliário para madeira maciça, placas e acabamentos. 2
As placas de madeira são produzidas principalmente com placas finas de madeira ou madeira de
resíduos industriais.
Utiliza-se uma série de resinas de formaldeído como ligantes: ureia-formaldeído, melaninaformaldeído, fenol-formaldeído.
Estas resinas são aplicadas especialmente no MDF, menos nos painéis de contraplacado e ainda
menos no aglomerado.
São produzidas através de um processo de polimerização, que deixa sempre um resíduo, neste
caso o formaldeído, o qual, em si mesmo, não é um gás tóxico, mas pode causar problemas
respiratórios e irritar os olhos.
Especialmente durante o processo de fabrico são emitidos fumos tóxicos muito irritantes e durante
o endurecimento as placas continuam a libertar gás.
Porém, a carga ambiental é determinada principalmente pela produção de formaldeído pelo gás
natural e pela energia necessária para a produção de cola.

4.2.3. Conselhos gerais para a seleção da madeira
Ao selecionar as matérias-primas, as empresas que trabalham a madeira e as que trabalham
produtos semiacabados devem, sempre que possível, assegurar a sustentabilidade das áreas de
origem e o calendário de desenvolvimento, pedindo aos fornecedores a certificação de origem da
madeira.
Os certificados de compatibilidade ambiental da madeira são emitidos pelo FSC (Forest
Stewadship Council), um organismo conhecido internacionalmente, que define um conjunto de
princípios e critérios para uma boa gestão florestal, desde o corte sustentável até às plantações
florestais e desde o impacto ambiental até aos direitos dos povos indígenas.
Em geral, não recomendamos a utilização de madeira tropical (embora neste aspeto estejam a
surgir algumas exceções, como indicado nas listas do FSC).
Uma alternativa recomendada à madeira tropical é a utilização de madeira de florestas das zonas
temperadas que, presentemente, oferece mais garantias ambientais.
Sempre que possível, devem ser utilizadas madeiras pouco conhecidas e raramente aplicadas, ou
madeira usada, escolhendo sempre a essência adequada às propriedades físicas e mecânicas da
matéria-prima.
Na Europa, 40% do mercado são cobertos pelas seguintes espécies: Carvalho Vermelho, Tulipier,
Yellow Poplar (Choupo), Cottonwood, Bordo e Bordo Comum.
Espécies como Bétula, Amieiro, Tília, Nogueira, Acácia, Canaletto Walnut, são quase
completamente ignoradas.
_____________________
5

Dados do artigo de investigação Eco Design. Sectoral Manual of furniture realizado ao abrigo do Programa Leonardo da Vinci 2006 Transferência de
conhecimento no domínio do eco-design. Os dados apresentados referem-se especialmente aos números do Eco-Indicador95.
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IMPACTO

MADEIRA

Indicador (mPt/kg)

Observações

MDF

1,9

MDF
19 mm

26 mPt/m ,
3
780 kg/m

Aglomerado

0,8

Aglomerado
19 mm

9,6 mPt/m
3
650 kg/m

Madeira de folhosas

1,0

Madeira de Folhosas
9 mm

4,7 mPt/m
3
900 kg/m

Madeira de pinho
Triplex/Multiplex

1,8

Madeira de Pinho
Triplex/Multiplex
9mm

8,2 mPt/m
3
500 kg/m

Madeira Tropical
Triplex/Multiplex

4,8

Madeira Tropical
Triplex/Multiplex
15 mm

50 mPt/m
3
700 kg/m

2

2

2

2

2

Laminado HPL

14,4
2
mPt/m

Laminado de Melanina

1,2

O MDF é produzido a partir de fibras de madeira que são ligadas
por resina de formaldeído a 10% e prensadas para formar tábuas.
1 kg de MDF liberta 1 g de formaldeído.
A queima dos resíduos de madeira produz a energia para a
produção.
O aglomerado é produzido com restos de madeira. É ligado com
resina de formaldeído a 10% e prensado para formar tábuas.
Também contém 0,3% de sulfato de alumínio, para proteção contra
os bolores e 1,6% de parafina para a proteção contra a água e a
humidade.
A madeira de folhosas tem um desempenho bastante bom em todos
os aspetos ambientais. Utiliza uma quantidade relativamente
pequena de resina.
Contém sulfato de alumínio a 0,1% e parafina a 0,4%.
O triplex e o multiplex são produzidos a partir de três ou mais
camadas de madeira laminada, que são coladas. Para o cálculo foi
utilizada resina de formaldeído.
O indicador inclui transporte, laminação, cola, prensagem e
incineração da madeira residual.
A utilização de multiplex de madeira de folhosas tropicais tem de ser
desincentivada devido à depleção da madeira e à destruição
permanente das florestas.
Para este cálculo utilizou-se madeira FSC. O impacto negativo é
causado principalmente pelo transporte.
O HPL é fabricado com camadas de papel, que são impregnadas
com resinas termofixas. A cama superior, com cor ou estampagem,
é executada com resina de melanina. Para as camadas interiores
utiliza-se resina de fenol. 50% do impacto é causado por
substâncias acidificantes.
Por melanina entende-se o formaldeído de melanina. A melanina é
produzida a partir de ureia que é obtida do amoníaco e do dióxido
de carbono. O formaldeído é produzido a partir do gás natural. O
principal impacto ambiental é causado pelo gás natural de produção
e a energia necessária para a produção da melanina.

27

HISTÓRIA DE CASO

MADEIRA

> EXEMPLO 1

Re-form Furniture www.re-formruniture.co.uk
Alt-chair
Aaron Moore
Fabricada com cinza de fontes locais e dobrada enquanto ainda está verde
para poupar energia, a Alt Chair tem um assento de poliestireno de elevado
impacto, obtido a partir de chávenas de café recicladas e do isolamento de
frigoríficos.

>EXEMPLO 2

Moooi www.moooi.com
Corks
Jasper Morrison
Banco em aglomerado de cortiça portuguesa, trabalhada ao torno, para
utilização como mesa-de-café, banco ou otomana.
A cortiça é um material reciclável, impermeável e sustentável.

> EXEMPLO 3

Pano
Studio Lo www.studiolodesign.fr
Cortada através da tecnologia de Jacto de Água, de uma única peça de
madeira e utilizando a menor quantidade de material, esta cadeira é fornecida
numa embalagem plana para poupar energia.
É montada sem cola, com simples encaixes.

> EXEMPLO 4

Lammhults www.lammhults.se
Imprint
Cadeira em Cellupress criado pela Lammhults, um inovador material leve e
adelgaçado, obtido de camadas de fibras recicladas comprimidas de cascas de
abeto e coco.

> EXEMPLO 5

Plexwood www.plexwood.nl
Frenck Heerema
O tampo da mesa é de Plexwood, um material com uma estrutura linear
característica, obtido através da colagem de camadas de madeira na vertical.

> EXEMPLO 6

Godoylab www.godoylab.com
Weidmann
Erika Hanson + Emiliano Godoy
Feita de Maplex, um material inovador, fabricado, sem a aplicação de ligantes,
com 100% de fibra de madeira. O material recebe facilmente vários tipos de
tinta e adesivos e, além disso, é 100% biodegradável e reciclável.
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IMPACTO

METAL

Os metais são derivados de minérios em bruto. A extração destes minerais causa danos à
natureza e à paisagem e também tem elevados custo energéticos. Contudo, os metais são muito
mais fáceis de separar do que o plástico e é por isso que muitas vezes são reciclados.

Indicador

Observações

Alumínio 20%
reciclado

1,8

Alumínio 100%
reciclado

1,8

Aço 20% reciclado

4,1

Chapa de aço 20%
reciclada

4,3

Aço 100% reciclado

1,3

A produção de alumínio tem um grande impacto no ambiente. A
exploração das minas de alumínio causa danos à paisagem e a
produção
do
alumínio
puro
consome
muita
energia:
aproximadamente 198 MJ/kg, sobretudo eletricidade. A produção de
alumínio primário também liberta alguns metais pesados, como o
cádmio, o zinco e o níquel, que são frequentemente descarregados
para a água. Também existem emissões de flúor.
Na produção de aço a partir de minério de ferro ocorrem muitas
emissões para o ar, como monóxido de carbono, óxido de azoto e
óxido de enxofre. O consumo de energia para a produção de aço é
de 23 MJ/kg, aproximadamente 8 vezes inferior ao do alumínio.
Tanto o alumínio como o aço são recolhidos para reciclagem. Por
isso, há uma certa percentagem que é reciclada.

Aço inoxidável

17

A característica inoxidável é conferida pelo crómio, que é
acrescentado ao aço. O aço inoxidável contém pelo menos 11% de
crómio e 8% de níquel. O eco-indicador baseia-se numa chapa de
aço de 1 mm, da qualidade 18-8.

Cobre

60

Normalmente, o cobre é fabricado com 60% de cobre primário e
40% de cobre secundário.

Cobre primário puro

85

Cobre eletrolítico primário, de manufactura americana relativamente
moderna.

Latão

51

O latão é constituído por 35% de zinco e 65% de cobre.
O ecoindicador é calculado combinando estes dois metais.

Peças cromadas

7,1

Parafusos e Pregos

17

O impacto ambiental dos cromados depende da espessura da
camada de crómio e da relação superfície/volume das peças
cromadas. O impacto foi calculado com base no impacto de uma
chapa de aço de 1 mm de espessura, cromada com uma camada
de 1 µm.
O cálculo deve basear-se nos dados disponíveis, se existirem.
O impacto ambiental dos pregos e parafusos depende da espessura
da camada de zinco e da relação superfície/volume da peça
galvanizada. O impacto é calculado com base no impacto do aço e
da eletrogalvanização. Presumiu-se uma superfície cónica.
O cálculo deve basear-se nos dados disponíveis, se existirem.
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IMPACTO

ACOLCHOADOS

Indicador

Observações
Para a produção do PUR podem ser utilizados vários agentes
expansores. Antes utilizavam-se muitos CFK, mas agora estes
estão proibidos devido aos danos provocados na camada de ozono.
Atualmente utiliza-se principalmente cloreto de metileno, pentano ou
água que, após reação com o isocianato, forma CO2. O cloreto de
metileno é cáustico e suspeita-se de que é cancerígeno.

PUR

Espuma flexível PUR

5,9

PUR flexível, expandido com água, fabricado com polióis e TDI.
90% do impacto é causado pela produção de matérias-primas.

PUR reciclado

2,2

O impacto da espuma secundária é calculado sem ter em conta a
produção de matérias-primas.
O látex é uma substância leitosa, extraída de uma árvore tropical, a
Hevea Brasiliensis. A seiva é obtida através de entalhes na casca
da árvore. Esta operação pode ser efetuada muitas vezes, pelo que
se trata de um processo renovável.
O principal impacto do látex é causado pelo transporte desde o local
de origem (p. ex. Sri Lanka, Bangladesh) até à Europa. A matériaprima para o látex sintético é o petróleo bruto.

Látex

Látex Natural

1,5

Látex que é seco e prensado em fardos antes da vulcanização.

Látex Natural

4,7

Látex que é constituído por 70% de látex natural e 30% de látex
sintético.

Látex Sintético

5,9

Látex que é constituído por 20% de látex natural e 80% de látex
sintético

Cocolok

3,8
3
120 kg/m

O cocolok consiste em 80% de fibras de coco, 15% de látex, 5% de
borato de zinco. O tratamento destas fibras é efetuado no Sri Lanka.
A eletricidade é produzida pela água. Para o fabrico de borracha.

Singels

2,0

Os singels consistem em 50% de juta e 50% de látex.
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ACOLCHOADOS

> EXEMPLO 7

Fabricante_Natuzzi
Produto_Ecoflex
O Ecoflex de poliuretano é uma espuma de poliuretano ecológica,
patenteada e fabricada exclusivamente pela Natuzzi, no maior
respeito pelo ambiente. O Ecoflex não contém fréon ou outros
agentes insufláveis. A presença única de células abertas, visíveis a
olho nu, ajuda a garantir um bom conforto ao longo do tempo. Os
engenheiros da Natuzzi estudam as características do poliuretano
em termos de densidade e dureza para as especificações técnicas
de cada modelo.

Rivestimento
Ovattato
“Ecoflex” in singola
o pluri densita

> EXEMPLO 8

Fabricante_Metzler Schaum, distr Orsa Foam
Produto_Waterlily – www.waterlily.it
O Waterlily é fabricado por uma empresa alemã (Metzler Schaum
GmbH), a partir de óleo de sementes de girassol, mediante um
processo que utiliza água em vez de aditivos tradicionais e que
produz ozono. Poroso e leve, existe em várias densidades
diferentes.
A fórmula especial destas espumas constitui um desenvolvimento
em termos ambientais: apenas é expandida à base de água e/ou
dióxido de carbono; não utiliza CFC ou outros agentes expansores
nocivos, ou substâncias halogenadas, ou que com teor em fosforo;
cumpre com os requisitos da Norma Oeko Tex 100, Classe IV.
Durante o fabrico do Waterlily a Metzler tentou reduzir os impactos
negativos na saúde humana e no ambiente. O Waterlily™ também
se destina a ser reciclado por meios mecânicos ou químicos.

> EXEMPLO 9

Fabricante_Noughtone - www.noughtone.com.
Produto_Pinch stool
Estrutura sólida de madeira de folhosas (faia ou ácer não tratada)
de florestas renováveis e fragmentos de acolchoados de borracha
de espuma reciclada. Os acolchoados em lã a 100%, coloridos com
corantes naturais, são produzidos pela Bute Fabric.

> EXEMPLO 10

Produto_Corky lips
Designer_Neo design - www.neo-studios.de
Constituído por uma base de espuma revestida com uma inovadora
cortiça reciclada, é um material verdadeiramente renovável, cujo
fabrico gera poucos resíduos e não emite toxinas.

> EXEMPLO 11

Produto_Cushionized
Designer_Chrisitane Hoegner
Formado por uma estrutura de cinza sólida, tubagem metálica e 40
almofadas, o divã pode ser recriado em combinações infinitas. As
almofadas têm enchimento de palha de milho-miúdo biodegradável
e borracha natural.
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IMPACTO

COBERTURA

Os têxteis e o couro são utilizados como materiais de cobertura pelos fabricantes de estofos.
Os produtos têxteis podem ser de origem natural (algodão, lã, cânhamo, linho, etc.) ou artificial e
sintética.
No que se refere ao couro, em casos muito raros é utilizado couro artificial, mas geralmente dá-se
preferência à grande variedade de peles e curtumes naturais.
Juta

2,5

Existem muito poucos dados sobre a produção de juta. Presume-se
que é produzida no Bangladesh e causa emissões para a água.
Algodão tecido, tingido/estampado.
70% do impacto é causado pela produção de fibras de algodão,
principalmente devido à utilização de uma grande quantidade de
pesticidas. Outro fator importante é o consumo de energia.
Na produção do eco algodão, não se utilizam pesticidas nem
fertilizantes, o que resulta numa grande diminuição do impacto
ambiental.
Mais de 50% do impacto é causado pelos inseticidas que são
utilizados para o “sheep dipping” (tratamento antiparasitário das
ovelhas por imersão) que tem de se efetuado todos os anos para
prevenir os parasitas nas ovelhas.
O couro é frequentemente curtido com os chamados sais de crómio.
Este metal pesado é parcialmente emitido para a água. Também
existem alguns resíduos de crómio no próprio couro. Por isso, a
queima também emite crómio.
Os corantes e pigmentos podem igualmente causar impacto
ambiental. Em especial os corantes AZO são nocivos para o
ambiente. A utilização destes corantes já é proibida em vários
países.

Algodão

61,3

Eco Algodão

24,4

Lã

46,0

Couro

57,0

Couro curtido
naturalmente

45,0

O couro também pode ser curtido naturalmente, mas isso conferelhe diferentes propriedades.

10,3

A maioria dos têxteis sintéticos, como o acrílico, o poliéster e
poliamida, são fabricados a partir do petróleo bruto. Uma exceção é
a viscose. A viscose é fabricada com madeira e acetato, obtidos a
partir de resíduos de algodão. Contudo, a produção de viscose dá
origem a muitos resíduos nocivos.
A reciclagem de fibras sintéticas não é possível.
Este eco-indicador é calculado com referência ao poliéster.

Poliéster (têxtil
sintético)
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COBERTURA

> EXEMPLO 12

Fabricante_Gubi - www.gubi.dk
Produto_Gubi II chair
Designer_Komplot
Em feltro de poliéster, produzido a partir de garrafas de
plástico recicladas, a Gubi II dura muito tempo e é de fácil
manutenção. Num único processo, duas folhas de feltro
reciclado são comprimidas à volta da estrutura e cortadas
a Jato de Água.

> EXEMPLO 13

Fabricante_Camira - www.camirafabrics.com
Produto_Lucia, tessuto
Totalmente produzido a partir de resíduos industriais, este
tecido é tingido com corantes não metálicos, amigos do
ambiente, e é reciclável.

> EXEMPLO 14

Fabricante_Designtex - www.designtex.com
Produto_Climatex Lifecycle, tessuto
A Designtex foi a primeira empresa a criar um tecido em
ciclo fechado.
O ciclo de vida Climatex é um têxtil biológico
compostável, que foi desenhado para regressar à terra no
fim da sua vida útil. Os corantes utilizados são não
tóxicos, a água do processo é potável e os resíduos do
tecido são filtrados e vendidos aos agricultores como
fertilizante.

> EXEMPLO 15

Fabricante_Designtex - www.designtex.com
Produto_Sonic, tessuto
Designer_Alice Santoro
Tecido fabricado com fitas de cassete. O Sonic foi criada pela
designer Alyce Santoro e é produzido pela Designtex, uma
empresa especializada na recuperação e reciclagem de
tecidos de estofos, fabricados em 100% poliéster. Tecido
bastante resistente graças à espessura da fita, também
permite ouvir os sons incluídos na fita à superfície através de
uma cabeça de fita reconfigurada Walkman da Sony.

> EXEMPLO 16

Fabricante_Kvadrat - www.kvadrat.dk
Produto_Molly, Hallingdal, Pure, Hacker.
Tecidos que ganharam o prémio Ecolabel da UE em virtude
da avaliação do ciclo de vida completo do produto (desde o
tipo de fibras utilizadas no processo de produção e a
utilização de produtos químicos até ao controlo de qualidade.

> EXEMPLO 17

Fabricante_Kvadrat - www.kvadrat.dk
Produto_Flora, Kosmos, Helix
Designer_Fanny Aronsen
Tecidos distinguidos com a marca Bra Milijoval (boa escolha
ambiental) da Sociedade Sueca de Conservação da
Natureza.

> EXEMPLO 18

Fabricante_Kvadrat - www.kvadrat.dk
Produto_Waterborn
Designer_Jean Nouvel
O objetivo deste novo material desenvolvido pela Kvadrat, em
colaboração com grandes produtores de fibras japoneses, na
obtenção de um produto composto por fibras sintéticas,
mediante um processo que não incluísse a utilização de
solventes orgânicos, habitualmente utilizados nos materiais
compósitos. Esse propósito foi alcançado através da
impregnação de poliéster não tecido e nylon com poliuretano
dissolvido apenas em água. Aquecendo o tecido, o
poliuretano solidifica entre as fibras, obtendo-se o tecido
compósito.

> EXEMPLO 19

Fabricante_O Ecotextiles - www.oecotextiles.com
Produto_Ultimate Floppy Linen
Designer_Emily Todhunter
Fabricado a partir de linho cultivado no norte da Itália sem a
utilização de pesticidas, herbicidas ou fertilizantes químicos.
O Floppy obtido é um tecido orgânico certificado. O linho de
fibras longas é tecido e tingido por mestres de tecelagem com
cores não tóxicas de baixo impacto. A água utilizada é
purificada para prevenir a contaminação do ambiente.
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5. DIRETRIZES DE DESIGN
Tendo examinado os fatores de impacto ambiental em que a avaliação do design eco-sustentável
se baseou, as breves sugestões de natureza técnica e de gestão que se seguem destinam-se a
ajudar as empresas a melhorar o seu desempenho ambiental e, portanto, qualquer indicador que
seja avaliado.
Estas sugestões resultam daquilo que foi demonstrado nas páginas anteriores, bem como de
algumas sugestões acima (especialmente as que se referem à gestão). Não estão diretamente
relacionadas com uma potencial melhoria quantitativa, mas respondem da melhor forma a
princípios de gestão ambiental corretos e foram incluídas para um texto mais completo.
Recomendamos que utilize esta lista como fonte de inspiração. Depois, pode analisar a sua
empresa e fazer um inventário das opções mais viáveis nos vários casos.
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GESTÃO

 Integrar os aspetos ambientais no sistema de controlo da qualidade.
 Aplicar um sistema de gestão ambiental como a ISO 14001 ou a EMAS.
 Rastrear a utilização das matérias-primas e da energia com regularidade, por exemplo

mensalmente, e relacioná-la com o produto fabricado:
o Verifique para as faturas de energia e os recibos de compra dos diferentes tipos de
materiais e mantenha um inventário rigoroso destes últimos. Os artigos que vale a pena
rastrear incluem especialmente os diluentes e o solvente de limpeza.
o A embalagem utilizada nas matérias-primas e nos produtos acabados também deve ser
rastreada.
o Estes números de utilização devem ser relacionados com o índice de produção, ou seja,
o número de unidades processadas ou, se possível, os metros quadrados estimados de
superfície de trabalho coberta.

 Rastrear a produção de resíduos em termos de quantidade (número de falha) e custos

também é algo que deve ser feito regularmente. Mais uma vez é necessário estabelecer a
relação com a capacidade de produção. Na indústria de mobiliário, o custo dos resíduos
atinge normalmente 12% do volume de vendas da empresa. Os estudos realizados e a
experiência demonstraram a possibilidade de reduzir esta percentagem em 1% através de
medidas a custo zero ou a baixo custo:
o Decompondo a utilização de materiais e a geração de resíduos por processo/área
individual, se possível, serão obtidas ainda mais informações sobre a eficiência da
utilização de recursos.

 Aplicação de um sistema de controlo de devoluções de produtos danificados. Identificar

para cada peça danificada qual foi a causa do dano e como ocorreu. Isto pode permitir
identificar melhorias para diminuir os danos.

 Criar um sistema de devolução do produto, para reutilizar materiais e componentes
valiosos.
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DIRETRIZES DE DESIGN

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

Generalidades

 Integrar os aspetos ambientais em todo o design do produto.
 Tentar aplicar os critérios de utilização do rótulo ecológico como guia no design.
 O tipo e as quantidades de material utilizados para cada produto deve ser analisado. É

possível que exista um material alternativo que se possa utilizar para substituir total ou
parcialmente um determinado material. No fim deste guia setorial encontra-se um guia
completo de materiais para o mobiliário.

 Uma quantidade menor pode alcançar a mesma funcionalidade, p. ex. tábua mais fina nas
costas dos armários. Essas substituições podem ser efetuadas mantendo a funcionalidade
e a qualidade do produto.

Design

 Reduzir o peso, otimizando o design. Especialmente quando os móveis são deslocados
com frequência ou em grandes distâncias, tornar o produto mais leve proporciona um
importante ganho ambiental.

 Prolongar a vida dos produtos, tornando o produto durável. Isto é possível:

o Identificando e eliminando os potenciais pontos fracos do design.
o Assegurando que o produto seja desenhado para resistir a um provável uso indevido e
ao uso pretendido.
o Design para um serviço e reparação economicamente viáveis.

 Design para facilidade de escabilidade. A escalabilidade também pode proporcionar uma
vantagem comercial, já que o cliente é obrigado a comprar atualizações da empresa, em
vez de uma nova cadeira da concorrência.

 Design para montagem ou desmontagem fácil. Consegue-se:

o Minimizando o número de componentes.
o Minimizando o número de elementos de fixação.
o Evitando colas, grampos e parafusos metálicos e privilegiando métodos de montagem
em que basta puxar, engatar e encaixar (p. ex. fechos por pressão).
o Fabricar os elementos de fixação num material compatível com as peças
correspondentes.
o Assegurar que as fixações e os elementos de fixação fiquem facilmente acessíveis.
o Minimizar o número de materiais diferentes utilizados.
o Assegurar que a (des)montagem possa ser efetuada com ferramentas simples,
utilizando o menor número possível de ferramentas diferentes.
o Desenhar o produto como uma série de blocos/módulos facilmente acessíveis, o que
também facilita o transporte.

 Desenhar para facilitar a reciclagem. Consegue-se:

o Colocando as peças com maior valor em locais facilmente acessíveis.
o Marcando todos os materiais de plástico com símbolos de identificação no molde.
o Colocando as peças não recicláveis numa zona de onde possam ser facilmente
removidas e descartadas.
o Assegurar a contaminação rápida e segura dos plásticos, sem contaminação cruzada.
o A contaminação metálica dos plásticos ao efetuar a separação deve ser evitada (i.e. é
preferível a contaminação plástica de metal recuperado e componentes de liga).
o Evitar adesivos diferentes dos materiais a que estão a ser ligados como mais uma
forma de evitar a contaminação.

36

DIRETRIZES DE DESIGN

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

Madeira

 Minimizar a utilização de MDF ou substituí-lo pelo MDF leve

o Outra alternativa ao MDF é o ecotrigo obtido da palha de trigo ou o ecogirassol
fabricado com cascas de girassol (utilizado pela empresa de mobiliário Baltix).

 Substituir a madeira tropical por madeira europeia (FSC) se for possível do ponto de vista
da qualidade. Se for necessário recorrer à madeira tropical, utilizar madeira FSC.

 Comprar HPL e outros materiais de madeira e derivados com um baixo teor em
formaldeído.

 Certificar-se de que o material de madeira e derivados tem um bom acabamento de
superfície para não poder emitir formaldeído.

 Analisar a possibilidade de substituir o HPL por outros materiais, por exemplo, linóleo. O
linóleo é fabricado com recursos renováveis.

Tecido e enchimentos
Em geral, o revestimento é responsável por aproximadamente 40% do impacto ambiental do
mobiliário revestido. Por isso, as alterações nesta área têm um grande impacto na carga
ambiental total.

 Minimizar a quantidade de tecido e/ou resíduos de produção que são utilizados no produto.

Por exemplo, cortando as partes de má qualidade de uma peça de couro antes de ser
curtido.

 Utilizar tecidos certificados do ponto de vista ambiental (exemplos de recursos de baixo
impacto).

 A utilização de materiais sintéticos ou o eco-algodão em vez do algodão pode reduzir o
impacto ambiental.

 Procurar alternativas ao couro curtido com crómio, como o couro curtido natural, alcântara,
ou outros tecidos sintéticos.

 Analisar a possibilidade de utilizar enchimentos naturais ou facilmente recicláveis/
biodegradáveis.

 Ao utilizar enchimento de poliéster, tentar dar preferência, tanto quanto possível, ao PUR
reciclado.

Metais

 Utilizar menos alumínio, por exemplo, substituindo os perfis de alumínio por aço moldado
em rolo.

 Evitar metais como níquel, crómico, zinco, zamac, etc. Estes materiais aumentam
gravemente a carga ambiental.

Vernizes
 Procurar alternativas aos vernizes.
o Sempre que possível, utilizar acabamentos naturais.
o Substituir o verniz de nitrocelulose por verniz com elevado teor em matéria sólida ou
vernizes à base de água.
o Ou substituir os vernizes por sabão natural, cera ou óleo.
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PRODUÇÃO

Madeira
 Os resíduos de madeira de grandes dimensões podem ser frequentemente reutilizados
para peças mais pequenas. Uma boa gestão dos stocks pode facilitar o processo,
verificando a disponibilidade de restos de madeira úteis antes de fazer uma nova
encomenda de madeira. Para isso, é conveniente arrumar os restos de madeira por
tamanho em contentores diferentes.

 Utilize software informático para otimizar a utilização do seu material de madeira e

derivados. O programa pode calcular rapidamente a melhor forma de dividir a madeira em
várias peças, com base no custo mais baixo por metro quadrado, analisando os custos de
serração, os custos dos materiais e os custos de preparação.

 Também existem serras circulares que podem otimizar o corte da madeira. Antes de

cortar, um operador marca os defeitos com giz fluorescente e uma câmara examina a
madeira, medindo o comprimento da peça necessária e a distância entre defeitos. O
padrão de corte mais económico é calculado com base nas necessidades de madeira
durante a semana.

 Além disso, pode utilizar uma linha de união por malhetes. Passando os inevitáveis

resíduos de corte por uma linha de união por malhetes cria-se um comprimento de
madeira muito mais utilizável. A escolha cuidadosa das cores da madeira pode tornar a
união praticamente invisível, embora isso não seja um problema para os componentes que
vão ser revestidos. O material com uniões por malhetes pode ser utilizado da mesma
forma que a madeira virgem.

 Não utilizar uma pressão de decapagem excessiva, pois pode causar maiores
irregularidades ou elevar o grão da madeira, exigindo mais correções entre camadas.

 Decapar a madeira para obter uma superfície mate. A decapagem até aparecer uma

superfície brilhante aumenta as irregularidades durante o acabamento. Utilizar a sequência
correta durante o processo de decapagem.

 Utilizar apenas correias de decapagem que não estejam desgastadas nem obstruídas.

Isso não comprometerá o acabamento de revestimento. Limpar regularmente as correias
de decapagem com vapor ou produtos de limpeza de correias de decapagem comerciais.

 Ligar as máquinas à terra. Se as máquinas estiverem ligadas à terra e forem utilizadas

correias de decapagem anti-estáticas, além dos benefícios de segurança óbvios, a
quantidade de pó que permanece no produto diminui, reduzindo a necessidade de limpeza
e melhorando o acabamento e proporcionando economias de custos e ambientais, com a
diminuição do uso de produtos de limpeza e uma menor necessidade de retrabalhar o
produto.

Vernizes
 Utilizar revestimentos à base de água.

 Utilizar um sistema de medição/mistura para misturar verniz de dois componentes. A
utilização de verniz de dois componentes baseia-se na mistura de um solvente e um
endurecedor que, depois de misturados, só podem ser utilizados durante 1 dia. Um
sistema de medição/mistura pode dividir e misturar o verniz na quantidade exata
imediatamente antes da aplicação, o que significa que praticamente não existem
desperdícios.

 Também existem máquinas de mistura de corantes para dar cor ao verniz.
 Dê preferência aos revestimentos em pó ou à pintura à pistola em relação à cromagem do
aço. O crómio tem uma elevada carga ambiental.
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PRODUÇÃO

Vernizes
 Procure novas técnicas de pintura à pistola:
o Por exemplo, a pintura à pistola pelo processo de High Volume Low Pressure (HVLP)
(grande volume a baixa pressão). Devido à baixa pressão (5 a 10 vezes mais baixa),
existem menos desperdícios de tinta, o que torna a eficiência da transferência (55%80%) mais elevada do que a pintura à pistola pneumática convencional (30%-60%).
o O HVLP também oferece melhor qualidade de acabamento e menos custos de
revestimento, devido a uma menor aplicação. As necessidades de limpeza da cabina de
pintura também diminuem.

 Utilizar técnicas para diminuir a quantidade de desperdício:

o Por exemplo, um sistema electrostático. Esta técnica envolve a aplicação de uma carga,
normalmente negativa, ao revestimento, à medida que é atomizado, assim como a
ligação à terra do serviço a revestir (tornando-o positivo). As gotículas de tinta
carregadas negativamente são atraídas para a superfície ligada à terra. O efeito é tão
poderoso que, com certos objetos, pode observar-se o produto de revestimento a
“envolver” o objeto. Este sistema pode melhorar a aplicação à pistola em 5-15%.

 Também existem várias formas de recuperar o produto desperdiçado:

o Crivo de recuperação: trata-se de um crivo que é colocado por detrás do produto para
recolher todos os desperdícios. O verniz é raspado do crivo e recolhido numa lata.
Depois de filtrado, pode voltar a ser utilizado.
o Parede de verniz arrefecida: o desperdício é recolhido numa parede arrefecida.
Arrefecendo continuamente esta parede, forma-se condensação, que faz o verniz cair
em gotas para um dreno. Em certos casos, o verniz pode ser reutilizado imediatamente;
noutros, tem de ser enviado para o fabricante, a fim de ser melhorado.
o Cortina de verniz: o desperdício é recolhido numa cortina e automaticamente reutilizado.

 Vejamos as diferentes técnicas de revestimento:

o Revestimento em cortina: um sistema em que a peça a trabalhar passa por uma cortina
de material de revestimento, criada a partir de um reservatório de revestimento
posicionado acima de uma peça a trabalhar. O excesso de revestimento é recolhido e
reciclado.
o Revestimento com rolos: um sistema que utiliza uma combinação de rolos para aplicar o
revestimento em painéis planos.
o Revestimento a vácuo: um sistema em que as peças a trabalhar passam por uma
pequena unidade de vácuo onde o revestimento está suspenso. Podem ser obtidas
eficiências de transferência até 98%.

 Reduzir a utilização de diluentes. Pode proporcionar economias, bem como uma redução

das emissões de VOC:
o Manter as latas do revestimento tapadas.
o Tentar manter uma temperatura na oficina de revestimento relativamente consistente ao
longo do ano, para que a viscosidade dos revestimentos se mantenha nos níveis
recomendados. Isto também melhora o acabamento do revestimento. Em alternativa,
pode utilizar um aquecedor em linha, que aquece o revestimento imediatamente antes
de ser aplicado..

 Diminuir a utilização de solventes de limpeza.

o Limpar o equipamento de aplicação do produto logo que possível.
o Utilizar os locais de lavagem à pistola fechados, o que também reduz a libertação de
solvente.
o Se não utilizar um local de lavagem à pistola fechado, evite a prática da limpeza
pulverizando o solvente para o interior da cabina. Utilize antes unidades fechadas ou
pulverize o solvente diretamente para um recipiente com vista à sua reutilização. Os
solventes podem normalmente ser reutilizados para equipamento de limpeza até três
vezes. A primeira lavagem pode ser efetuada utilizando solvente “sujo”; o solvente limpo
é utilizado na lavagem final.
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Adesivos

 Utilizar um distribuidor após a aplicação da cola para formar uma espessura de camada
consistente.

 Procurar alternativas à cola com solventes, como a cola biodegradável ou à base de água.

o Substituir essas colas por cola a seco, cola de madeira, adesivos a quente ou cola de
dispersão.
o Ou utilizar colas naturais à base de dextrina ou goma-arábica.

Operação
Nunca é demais realçar a importância da formação do operador nas técnicas e na utilização
adequada do equipamento. Os operadores devem receber formação em:

 Aspetos gerais

o Lubrificar regularmente todas as peças móveis para prolongar o seu tempo de vida e
melhorar o seu desempenho.
o Manter todos os recipientes fechados.
o Medir a quantidade de revestimento que é suficiente para um trabalho.
o Misturar revestimentos de dois componentes nas percentagens corretas.
o Frequência e método de limpeza das pistolas.
o Utilizar a quantidade certa de diluente.

 Técnica de pintura à pistola
o
o
o
o

o
o
o
o

Manter a pistola perpendicular à superfície da peça a trabalhar.
Manter a pistola 15 a 20 cm afastada da peça a trabalhar
Certificar-se de que cada aplicação se sobrepõe à anterior em 50%.
Disparar a pistola no início e no fim de cada passagem (i.e. libertar o gatilho
imediatamente antes do fim da aplicação, enquanto a pistola se encontra diretamente
sobre o produto).
Manter uma velocidade consistente da pistola – a recomendação geral é 1,3 m/s.
Manter um nível de revestimento de 70 – 80 g/m2.
Manter a pressão de ar correta para a aplicação e utilizar o dispositivo de teste de
pressão do suporte do bico de ar para verificar a pressão
Ajustar o padrão de pulverização à peça que está a ser revestida.

A formação adequada também irá obviamente melhorar a qualidade do produto e diminuir os
índices de refugo.
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CONSUMO DE ENERGIA

Sistema de Aquecimento

 Tomar medidas apropriadas para isolar as zonas aquecidas e diminuir as perdas de calor.
 Substituir os combustíveis poluentes (óleo combustível, nafta, óleo de gás) por um gás
menos poluente (metano).

 Na queima de aparas de madeira, verifique se estão impregnadas de poluentes.
 Em caso de utilização de aparas de madeira na caldeira, efetue inspeções frequentes da
eficiência de combustão para prevenir a formação de combustível não queimado ou a
emissão de poluentes (carbono, óxidos de nitrogénio).

 Providenciar a implementação de sistemas termorreguladores (termostato) e utilizar

bombas de circulação para melhorar o desempenho, se o sistema for utilizado para água
quente.

 Avaliar a aplicação de sistemas de aquecimento mais eficientes (painéis radiantes,

sistemas de pavimento aquecido, extração diferenciada de pós) ou que utilizem fontes de
energia renováveis (painéis solares para água quente).

 A caldeira utilizada deve ser submetida a revisões periódicas de desempenho (medição da
temperatura do gás combustível, teor em oxigénio, dióxido de carbono, monóxido de
carbono e partículas não queimadas). Se as medidas de desempenho não estiverem em
conformidade com as impostas por lei (lei italiana DPR 412/93) deve ser efetuada uma
manutenção ou a caldeira deve ser substituída.

Iluminação e Maquinaria

 Deve ser efetuada uma escolha apropriada da potência que está a ser instalada, porque
qualquer excesso diminui a eficiência elétrica com cargas baixas.

 Substituir as lâmpadas incandescentes por iluminação fluorescente.
 Instalar bancos de condensadores de correção do fator de potência para evitar pedidos de

energia reativa devido a distorções da corrente e à sua mudança de fase em relação à
tensão.

Correção do fator de potência dos aparelhos elétricos
Vários aparelhos elétricos têm cargas indutivas que provocam mudança de fase e/ou
distorção da corrente de entrada no sistema, comparativamente à tensão fornecida pela rede
nacional. Isto provoca falhas na exploração da capacidade e a necessidade da chamada
energia reativa, com a consequente “poluição” da energia fornecida pela rede nacional. Como
resultado, a empresa é punida com uma multa por energia reativa e um custo mais elevado.
Verifique a sua fatura de eletricidade mais recente para ver se esse é o seu caso. A correção
do fator de potência pode ser efetuada numa única máquina ou em toda a instalação (desde
que as cargas principais não estejam a distâncias superiores a 70 metros da subestação do
transformador/quadros de distribuição), com a utilização de um condensador devidamente
dimensionado, de acordo com a potência absorvida pelo utilizador e o valor do fator de
potência.
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EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

 É possível obter uma redução das emissões de partículas com a instalação e manutenção
regular de um sistema de decomposição com filtros de saco.

 A redução das emissões provocadas pela pintura à pistola pode ser assegurada através
da manutenção eficiente do equipamento a húmido e em seco.

 A redução das emissões de substâncias orgânicas (expressa como carbono total) das

cabinas e dos sistemas de secagem só pode ser obtida utilizando produtos com elevado
teor em matéria sólida à base de água ou a aplicação de produtos de tratamento
alternativos (acabamento com cera ou óleo)

 Recomenda-se a utilização de sistemas de pintura que reduzam o desperdício e os
resíduos para a mesma quantidade de tinta que é necessária para qualquer outro artigo.

 Solicitar as especificações técnicas e de saúde e segurança das tintas aos fornecedores, a
fim de determinar a sua composição. Não utilizar tintas das Classes I e II (Decreto
Ministerial Italiano 12/07/1990): compostos orgânicos voláteis.

 Obter uma declaração do fabricante sobre a eficiência do sistema de filtragem e a

quantidade máxima de tinta que pode ser mantida no filtro (em kg/m) antes de ocorrer uma
perda de eficiência devido à acumulação de desperdício de tinta no sistema de filtro.

 Efetuar uma análise das emissões para garantir a consistência com as declaradas pelo
fabricante.

 Selecionar diluentes que não contenham álcoois primários e um teor em água inferior a
0,05% e que tenham uma formulação constante de acordo com especificações exatas 6.

 Selecionar tintas que sejam completamente isentas de substâncias carcinogénicas e
teratogénicas.

_______________________
6

Os requisitos baseiam-se no sistema auro-regulador “Diluente Certo” – Professione verniciatore del legno ( Pintura profissional de madeira) (MI)
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PRODUÇÃO DE REFUGO

 Fazer a máxima diferenciação dos tipos de resíduos, a fim de determinar o seu destino
final diferenciado.

 Os solventes utilizados devem ser substituídos, a fim de prevenir riscos para o ambiente
(evitar derramamentos) e criar um armazém de resíduos perigosos apropriado para o tipo
de resíduos.

 Separar as aparas de madeira contaminadas por substâncias perigosas da madeira
“limpa”.

 Os recipientes vazios devem ser entregues a empresas especializadas em reciclagem.
Escolha fornecedores que removam os recipientes vazios (normalmente de plástico).

 Ao lavar as ferramentas utilizadas para a aplicação de colas, decantar os sólidos através

de um sistema em cascata, a fim de recuperar a água e diminuir a quantidade de
desperdício para eliminação (como sólido).

 Os resíduos das embalagens (plástico, papel, cartão) devem ser entregues a empresas de
reciclagem.

 Considerar a adoção de sistemas de recuperação dos resíduos da fase de pintura.
 Para a aplicação de tinta em cabinas, recomenda-se a utilização de sistemas que reduzam

o desperdício e, por conseguinte, diminuam a quantidade de lamas residuais, poupando
tanto nos custos da tinta como na eliminação dos resíduos.

 A boa manutenção e a limpeza dos filtros das cabinas de secagem prolongam a sua
duração e diminuem a quantidade de resíduos produzidos.

 Preparar áreas confinadas para manter os resíduos separados das zonas de trabalho.
 Efetuar um inventário periódico dos resíduos guardados.
 Os locais ou recipientes de armazenagem devem estar devidamente equipados, de modo
a evitar derramamentos no solo, e idealmente situados num espaço coberto.

 Deve ser atribuído o espaço adequado para a movimentação de veículos no processo de
eliminação de resíduos.

 Todas as normas de saúde e segurança no local de trabalho (odores, incêndios) devem
ser cumpridas.

 Os resíduos devem ser identificados de modo a permitir o rastreio das substâncias que
contêm e não devem ser misturados.
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VENDAS

 É mais fácil mostrar aos clientes os seus esforços em matéria de ambiente se tiver um
eco-rótulo, como o eco-rótulo europeu ou o cisne nórdico.

 Ser der ao cliente algumas sugestões sobre o uso do mobiliário, pode prolongar a duração
deste.

 Aconselhe os clientes quanto ao impacto ambiental dos materiais, por exemplo, mostrando
os diferentes tipos de madeira no seu site na internet.

 Ofereça um serviço de recolha dos móveis usados ao entregar os novos. Os móveis
usados podem ser desmontados e reutilizados ou reciclados.

 Aumente a duração de um produto facilitando a sua manutenção, limpeza e reparação.
 Use tecidos laváveis e capas substituíveis.
 Ofereça a possibilidade de renovação.
 Os fabricantes de mobiliário que não têm design próprio podem induzir o cliente a focar-se

mais nestes aspetos ambientais, mostrando-lhe dados ambientais ou cooperando na
procura das diferentes possibilidades.
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