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Todos nós sabemos que os nossos recursos ambientais são limitados e que o equilíbrio natural do nosso 

mundo se tornou perturbado. As toxinas e os subprodutos provenientes da produção de todos os produtos 

não só prejudicam o nosso ambiente, como também a nossa saúde. Somos uma sociedade baseada numa 

cultura de consumidores com um desejo para o próximo melhor produto. Este desejo incessante de novos 

produtos não vai sofrer grandes alterações pois encontra-se incorporado no nosso modo de vida moderno. 

A chave para um futuro sustentável reside em encontrar uma maneira de satisfazer o nosso estilo de vida 

actual de uma forma mais construtiva.1 (BROWER, MALLORY e OHLMAN, 2005, p.7)

1  [T.L. de:] “We all know that our environment’s resources are limited and that our word’s natural balance has become disrupted. 
Toxins and byproducts from manufacturing not only harm our environment, but also our health. We are a consumer-based culture 
with a desire for the next best thing. This desire for new products isn’t going to change-it is built into our modern way of life. The 
key to a sustainable future lies in finding a way to satisfy our current society’s lifestyle in a more constructive manner. (...)”

Epígrafe
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Num mundo dominado por uma sociedade de consumo, apoiada numa vasta gama de produtos que 

surgem todos os dias e com a crescente preocupação ambiental, não só a nível governamental como 

também social, temos de nos questionar se esses objectos obedecem aos parâmetros da sustentabilidade. 

Diante tal preocupação surge o tema desta dissertação: Design de Mobiliário Sustentável, resultando 

da constante procura de facultar diferentes formas de deposição final do mobiliário usado. Pretende-se 

compreender como a reutilização permite a extensão do tempo útil de vida do produto e tentar encontrar 

métodos que contribuam para a criação de mobiliário ecológico. É necessário perceber, ainda, como as 

nossas atitudes afectam o ecossistema de modo a criar soluções que viabilizem os produtos de mobiliário 

como ecológicos. Assim, este trabalho limita-se à concepção de um modelo virtual de uma composição de 

sala pela reutilização dos componentes de uma linha de mobiliário já existente. De forma a desenvolver 

este estudo é necessário expor uma base teórica consistente sobre o tema de modo a sustentar as ideias a 

serem aprofundadas. O modelo virtual da composição de sala será desenvolvido através da reutilização de 

componentes da linha Âmbar da empresa de mobiliário em madeira CERNE e posteriormente submetido 

a uma checklist de verificação, que determinará quais as directrizes e critérios de design sustentável que 

deverão ser utilizadas na sua concepção.

Palavras-Chave

Design do Produto Sustentável / Reutilização / Mobiliário / Composição de Sala / Madeira

Resumo
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Abstract

In a world dominated by consumer society, supported by a wide range of products that arise every day, 

and the growing of environmental concern, not only by governments but also by societies, we must ask 

ourselves if these objects satisfy the sustainability criteria. In view of this concern comes the theme of 

this thesis: Sustainable Furniture Design. This theme result from a constant search to provide different 

forms of final disposal of used furniture. The objective is to understand how reuse allows the extension 

of product useful lifetime and try finding methods that contribute to the creation of eco-furniture. It is 

important to understand, though, how our attitudes affect the ecosystem in order to create solutions that 

allow furniture products as environmentally friendly. This work is limited to the conception of a virtual 

model of a living room set by reusing the components of an existing line of furniture. In order to develop 

this design it is important to present a consistent theoretical base on the subject in order to support the 

ideas being deepened. The virtual model of the living room set will be developed by reusing components 

of the Amber line from CERNE’s wooden furniture company, being submitted at a later time to a verifi-

cation checklist to determine the guidelines and criteria to be used in its design.

Key Words

Sustainable Product Design / Reuse / Furniture / Living Room Set / Wood
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Sumário

A presente dissertação encontra-se formulada em nove capítulos subdivididos em cinco partes essenciais.

O primeiro parte deste estudo é a introdução. É neste capítulo que se apresenta o que se pretende 

alcançar com esta investigação e qual o âmbito da dissertação. São, ainda, expostos os objectivos gerais 

e específicos da investigação tal como as questões de investigação que deram origem a este trabalho de 

pesquisa. A Introdução engloba, também, o desenho da investigação onde são apresentados os métodos 

propostos, as técnicas de recolha de informação e os processos de análise escolhidos para o desenvolvi-

mento da dissertação, tanto no seu contexto teórico como no prático.

De seguida, na segunda parte essencial deste trabalho, é exposta a contextualização teórica da análise que 

reflecte o estudo realizado, baseado na indicação da literatura de suporte. O desenvolvimento do Estado 

da Arte reflecte o conhecimento que foi adquirido pela análise dos diversos autores que se consideraram 

importantes para a explicação e fundamentação do tema da presente investigação. Esta segunda parte é 

composta por três capítulos. O Capítulo II, aborda as problemáticas ambientais e o papel que a floresta 

pode desempenhar na resolução desses problemas. O Capítulo III, por seu lado, descreve a situação das 

florestas e da indústria do mobiliário e da madeira em Portugal. Por último, temos o Capítulo IV que 

recai sobre o papel do design e o eco-design neste contexto.

Depois de desenvolvido o Estado da Arte poderá então ser formulada a Hipótese. A terceira parte deste 

trabalho apresenta os meios que levaram à formulação da hipótese e que irá sustentar o desenvolvimento 

da investigação. 

A quarta parte desta dissertação é composta pelo projecto da composição de sala sustentável que engloba 

três capítulos. O capítulo VI,que se destina a analisar um caso de estudo que serviu como base de apoio 

para o desenvolvimento do produto. De seguida temos o Capítulo VII, que apresenta o estudo das carac-

terísticas de uma composição de sala sustentável. E, por último, temos a verificação em que se pretende 

verificar se o produto proposto por esta dissertação se apresenta como uma proposta sustentável de uma 

composição de sala sustentável.

Para finalizar este estudo é apresentado o Capítulo IX que representa as conclusões retiradas ao longo 

de todo o processo de desenvolvimento desta dissertação e as recomendações para futuras investigações.
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Capítulo I - Introdução

O tema da presente dissertação é o Design de Mobiliário Sustentável. Através da reutilização pretende-

-se o aumento do tempo útil de vida do produto. Este tema advém de uma preocupação de protecção do 

meio ambiente. Devido à actual saturação de produtos e às agressões por parte da sociedade de consumo, 

como a má deposição final dos produtos, o planeta sofre efeitos nefastos, como é o caso do efeito de estufa.

A indústria da madeira e do mobiliário representa um dos sectores mais importantes da economia por-

tuguesa, onde existem inúmeros móveis que no fim do ciclo de vida não possuem um destino predefinido 

nem uma deposição final correcta, contribuindo em grande escala para o impacte ambiental. Deste modo, 

vai-se reflectir sobre o modo como se poderá projectar mobiliário novo que responda a alguns requisitos 

da sustentabilidade.

Assim, pretende-se conceber um móvel para salas de estar que seja amigo do ambiente e que responda 

seriamente à função para a qual se destina. Para tal, é necessário ter em conta aspectos como o material, 

o seu tratamento e a sua configuração. É também considerado para este projecto o desenvolvimento de 

um produto modular, ou seja, uma composição de sala que possa ser formulada pelo cliente consoante as 

suas necessidades, através de peças pré-fabricadas que a empresa coloca à sua disponibilidade. O cliente 

tem assim a possibilidade de adaptar o móvel às suas necessidades ao longo da vida, às dimensões da 

sua sala e ao seu gosto pessoal.

Esta composição de sala ambiciona ser uma solução viável e detentora de características únicas que 

despertem nos fabricantes e nos consumidores uma consciência de responsabilidade ambiental, social e 

económica, contribuindo para um futuro mais ecológico.
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Objectivos

O objectivo primordial desta investigação é a criação de uma composição de sala sustentável. A ideia 

base para este novo produto não pretende simplesmente desenvolver uma composição de sala que res-

ponda às preocupações de sustentabilidade, mas também proporcionar ao utilizador a oportunidade de  

poder transformar o produto depois do tempo de vida útil ter terminado.

Ambiciona-se um produto com uma durabilidade acima da média destes produtos, sendo este elemento 

uma condição necessária à contribuição do aumento do tempo de vida útil. Para tal, a composição de sala 

poderá ser remodelada, ou seja, com as mesmas peças o utilizador poderá renovar a configuração da sua 

sala sem que para isso necessite de comprar um produto novo.

Depois de reconfigurada a composição de sala e o seu tempo de vida útil findar, o utilizador poderá, 

agora, reencaminhá-lo para o produtor de modo a que as suas peças sejam totalmente recicladas ou reu-

tilizadas para a criação de novos produtos. Pretende-se, assim, criar um ciclo de vida onde se valoriza os 

componentes, as matérias-primas, o meio ambiente e a relação entre produtor, designer e cliente.

Sugere-se assim a consciencialização das empresas e dos clientes para este género de métodos, onde 

a criação de um serviço de recolha de produtos será um ponto-chave. De modo a que este serviço fun-

cione correctamente seria necessário que ambas as partes tivessem vantagens. As empresas conseguirão 

adquirir material para o fabrico de novos objectos ou restauração de outros, enquanto os clientes podem 

comprar um novo móvel com um preço mais reduzido. Note-se que estes são alguns exemplos de como 

se poderá beneficiar tanto as empresas como os seus clientes.

Na idealização deste produto aparece também como objectivo base a consciencialização ambiental por 

parte dos utilizadores. É importante desenvolver produtos que estimulem a responsabilidade social dos 

consumidores permitindo uma contribuição efectiva para a diminuição do impacto ambiental que é hoje 

um grande problema a nível global.

Espera-se com esta dissertação apresentar soluções que facilitam a vida do consumidor, através do pro-

longamento do tempo de vida do produto, tal como sensibilizar a sociedade para os problemas ambientais 

causados pelo excesso de resíduos sólidos urbanos.

Por último, pretende-se a realização de um modelo virtual da composição que será submetida a uma 

análise para apurar os seus factores positivos e negativos, de modo a que no futuro se possam melhorar e 

contribuam efectivamente para a produção de mobiliário sustentável. Esta análise é feita pelo investigador.
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Questão de Investigação

De modo a tentar perceber se é possível desenvolver uma composição de sala mais sustentável e que 

características teria de possuir para que o tempo útil de vida fosse prolongado, é necessário colocarmos 

a seguinte questão de investigação:

Questão de Investigação:

Como pode o design sustentável contribuir para tornar possível a uma empresa remanufacturar móveis 

usados para uma segunda utilização?

É esta a questão de investigação que irá guiar o desenvolvimento da presente dissertação. O conhe-

cimento mais profundo sobre mobiliário de madeira e sobre as estratégias para a sua reutilização, vai 

permitir entender se o tipo de produto que se propõe está de acordo com os critérios de sustentabilidade.

Sub-questões de Investigação:

» Quais os problemas ambientais causados pelo mobiliário em madeira e como podem ser combatidos?

» Quais os critérios de design sustentável relevantes para o mobiliário?

» Que características uma empresa tem de ter para disponibilizar um serviço de reutilização e rema-

   nufactura?

» Que características um móvel tem de possuir para ser considerado ecológico?
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Metodologia

Questão de Investigação: Como pode o design sustentável contribuir para tornar 
possível a uma empresa remanufacturar móveis usados 
para uma segunda utilização?

Hipótese: É possível uma empresa projectar móveis através da 
reutilização de outros usados.

Crítica Literária- design sustentável
- reutilização
- remanufactura
- empresa

Caso de Estudo

Estado da Arte

Contributo para o 
Conhecimento

Recomendações para 
Futura Investigação

Análise do Produto 
Remanufacturado

Desenvolvimento do Produto

Análise do
Produto Existente

Resultados

Conclusões

Design de Mobiliário Sustentável: 
Extensão do Tempo Útil de Vida do Produto pela Reutilização
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O presente projecto de investigação, com o tema Design de Mobiliário Sustentável: Extensão do Tempo 

Útil de Vida pela Reutilização, inicia-se por um primeiro momento metodológico, centrado na metodo-

logia mista, qualitativa e não intervencionista.

Este primeiro momento é constituído pela crítica literária, que consiste na recolha, selecção, análise e 

síntese da informação seleccionada que aborda os diversos pontos que se cruzam na temática, desenvol-

vendo assim o estado da arte. Este aborda os problemas ambientais e o papel das florestas, passando pela 

situação das florestas e da indústria do mobiliário em Portugal e qual o papel do design e do eco-design 

perante as problemáticas estudadas.

Depois de desenvolvido o estado da arte, temos a formulação da hipótese, ou seja, a enunciação por 

escrito do que se pretende comprovar. Apresentam-se os meios que levaram à hipótese e que sustenta o 

desenvolvimento da investigação.

Encontrada a hipótese entramos no segundo momento metodológico desta investigação, centrado numa 

metodologia mista, qualitativa e intervencionista, que consiste no projecto de uma nova composição de 

sala pela reutilização de uma outra usada.

 Iniciando a parte prática, apresenta-se o caso de estudo, onde foi necessária a análise de uma empresa 

de mobiliário portuguesa e dos produtos existentes, de modo a contextualizar o produto a desenvolver. 

Para tal, foi seleccionado um produto da empresa portuguesa CERNE.

O objecto de estudo foi analisado e avaliado de modo a que a reutilização do seu material, com o mínimo 

de operações possíveis, desse origem a um novo produto com características ecológicas.

Uma vez criado o novo produto pela reutilização, é necessário fazer a sua verificação. Assim, apresenta-

-se uma análise comparativa que avalia os dois produtos, confrontando-as dentro da perspectiva do design 

sustentável. A verificação irá encaminhar a investigação para resultados que vão permitir comprovar a 

hipótese, ou não, obtendo as conclusões que contribuem para o conhecimento e para recomendações de 

futuras investigações.
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2.1. Ambiente Global

A chegada do novo milénio e de um novo século tornou-se a ocasião ideal para fazer o balanço em 

muitas das áreas de interesse humano, incluindo, e em particular, o ambiente global. A imagem do estado 

do nosso Planeta, que emergiu de inúmeras pesquisas realizadas, é preocupante sendo hoje evidente a 

necessidade de uma consciencialização sobre os problemas ambientais e as suas origens.

Os problemas ambientais encontram-se associados a diversos factores globais. O primeiro factor que 

podemos mencionar é o crescimento populacional e o aumento de consumo por pessoa, ou seja, cada indi-

víduo cria uma determinada demanda sobre os recursos da terra, cada pessoa tem de ser alimentada, vestida, 

abrigada e apoiada por um emprego remunerado. O segundo factor que influencia de forma determinante 

o aumento dos problemas ambientais no nosso planeta encontra-se directamente ligado com o primeiro, o 

desenvolvimento urbanístico que pode causar graves problemas na escassez de recursos naturais como a 

desflorestação e a sua consequente perda de habitats e espécies animais locais. Por último, mas não menos 

importante, encontramos a expansão industrial. A actividade industrial está, inevitavelmente, associada a uma 

certa degradação do ambiente, uma vez que não existem processos de fabrico totalmente limpos. A perigo-

sidade das emissões industriais varia com o tipo de indústria, matérias-primas usadas, processos de fabrico, 

produtos fabricados ou substâncias produzidas, visto conterem componentes que afectam os ecossistemas.

Como podemos observar, aspectos fundamentais como a poluição, a perda da biodiversidade e o aquecimento 

global são efeitos colaterais das actividades humanas e da insustentável relação entre produção e consumo.

2.1.1. Problemas Ambientais:

Aquecimento Global » As evidências sugerem que a temperatura da Terra está a aumentar gradual-

mente como resultado do efeito de estufa. O efeito de estufa é causado naturalmente, pela acumulação 

dos GEE (Gases de Efeito de Estufa), que isolam a Terra e evitam a perda de calor.

Diminuição da Camada de Ozono » O ozono é uma camada na atmosfera que protege animais, plantas 

e seres humanos dos raios ultra violeta emitidos pelo sol. Há evidências científicas de que determinadas 

substâncias fabricadas pelo homem, como é o exemplo dos óxidos nítricos e nitrosos expelidos pelos 

exaustores dos veículos, o CO2 produzido pela queima de combustíveis fosseis como o carvão, o petró-

leo e os CFCs (hidrocarbonetos clorofluretados), estão a destruir a camada de ozono sempre que reagem 

com ela. Estas substâncias também contribuem para o aquecimento do planeta. 

Capítulo II - Problemas Ambientais e o Papel das Florestas
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Poluição da Água » A água limpa e fresca é essencial para todas as formas de vida. Infelizmente, desde 

que começámos a inventar máquinas e a construir grandes fábricas que a maior parte dos rios, lagos e 

mares tem sido utilizada como uma forma fácil de nos livrarmos do lixo. Esta atitude causou danos a 

muitas plantas e animais em milhares de quilómetros de rios, pondo em risco a saúde humana e poluindo 

também as águas costeiras. A poluição das águas é, assim, um tipo de poluição causada pelo lançamento 

de esgoto residencial ou industrial não tratados em cursos de água (rios, lagos ou mares) ou ainda pela 

contaminação por fertilizantes agrícolas. O conceito de água poluída compreende não só as modificações 

das propriedades físicas, químicas e biológicas da água, mas também a adição de substâncias líquidas, 

sólidas ou gasosas capazes de tornar as águas impróprias para os diferentes usos a que se destinam.

Poluição do Solo » A poluição do solo consiste numa das formas de poluição, que afecta particular-

mente a camada superficial da crosta terrestre, causando malefícios directos ou indirectos à vida humana, 

à natureza e ao meio ambiente em geral. Consiste na presença indevida, no solo, de elementos químicos 

estranhos, de origem humana, que prejudicam as formas de vida e o seu desenvolvimento regular. A 

poluição do solo pode ser de duas origens:

1.  Poluição de origem urbana: Nas áreas urbanas o lixo atirado sobre a superfície, sem o devido trata-

mento, são uma das principais causas desta poluição. A presença humana, que descarta detritos e subs-

tâncias químicas, como os derivados do petróleo, constitui um dos problemas ambientais que necessita 

de atenção das autoridades públicas e da sociedade.

2.  Poluição de origem agrícola: A contaminação do solo, nas áreas rurais, dá-se sobretudo pelo uso 

indevido de agrotóxicos, técnicas arcaicas de produção (a exemplo do subproduto da cana-de-açúcar, o 

vinhoto; dos curtumes e a criação de porcos).

Poluição do Ar » O desenvolvimento industrial e urbano tem originado em todo o mundo um aumento 

crescente da emissão de poluentes atmosféricos. O acréscimo das concentrações atmosféricas destas 

substâncias, a sua deposição no solo, nos vegetais e nos materiais é responsável por danos na saúde, 

redução da produção agrícola, danos nas florestas, degradação de construções e obras de arte e de uma 

forma geral origina desequilíbrios nos ecossistemas. Nos países desenvolvidos verifica-se uma maior 

concentração de poluição atmosférica, devido ao grande nível de industrialização e ao modo de vida das 

pessoas que utilizam demasiado os automóveis (CO2), os CFCs e outros gases.
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A Terra já passou por ciclos de grande convulsão climática e 
sofreu profundas alterações ambientais ao longo da sua existên-
cia que determinaram mudanças radicais em inúmeros habitats 
e a evolução, ou o desaparecimento, de numerosas espécies de 
vida. Mas nunca, como hoje, o Planeta esteve em risco, devido 

ao comportamento de uma única espécie, o Homem.

Fig.01: Green - Fotografia (autor desconhecido, 02.05.2009) 1

1  http://www.flickr.com/photos/kaliharry/3495514426/
    Consultado a 07.02.11
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Chuvas Ácidas » Actualmente as actividades humanas (indústrias, escapes de automóveis, queima de 

combustíveis fósseis), lançam para a atmosfera muitas toneladas de compostos tóxicos como óxidos de 

enxofre, de azoto e de carbono e fumos que vão para a atmosfera. A chuva reage com estes gases, for-

mando ácidos (sulfúrico e nítrico), que baixam muito o pH normal da chuva (é ligeiramente ácido 5.6, 
devido à reacção da água com o CO2). O termo “chuva ácida” refere-se, então, à acidez acentuada pro-

duzida na água da chuva pela poluição atmosférica. Este termo foi pela primeira vez utilizado em 1858 

e tem sido usado desde então. Com a precipitação, as chuvas ácidas originam a acidificação dos solos, 

que irá prejudicar a agricultura e as espécies de árvores e plantas que vão nascer. Outra consequência 

é a destruição da vegetação e a contaminação da água, que é muito prejudicial para a vegetação assim 

como para os animais.

Resíduos Sólidos » Apesar das iniciativas recentes para ampliar os programas de reciclagem e incenti-

var a redução na fonte, a quantidade de resíduos que deitamos fora continua a aumentar. Este acréscimo 

tem sido atribuído ao aumento da actividade económica e aos níveis de consumo crescentes. Os produtos 

geram resíduos sólidos na sua fabricação, utilização e eliminação. Alguns destes resíduos são reciclados, 

mas a maioria é depositada em aterros ou incineradoras. A incineração pode gerar poluição do ar e cinzas 

tóxicas e os aterros sanitários geram gás metano que se infiltra na água.

Redução da Biodiversidade » A biodiversidade é reduzida quando o número de espécies animais e 

plantas é reduzido a nível local, regional ou global, o que pode suceder por diversas razões:

1.  Desflorestamento para o desenvolvimento urbano, mineração ou outras actividades humanas;

2.  Colheita de madeira ou corte raso em florestas de crescimento antigo;

3.  Poluição do ar, solos e cursos de água.

Extinção de recursos » a maioria das matérias-primas que usamos é de origem não-renovável sendo 

as fontes limitadas. O consumo de recursos naturais pelos mais de 6 mil milhões de habitantes do planeta 

exige o impossível: a existência de uma terra e meia. Isto é, só com o equivalente a mais meio planeta 

de recursos naturais disponíveis garantiríamos que a nossa utilização da natureza não lhe causaria danos 

irreparáveis. Um quadro insustentável que atingirá um valor absurdo de 2,8 planetas em 2050, caso se 

mantenham os padrões de consumo actuais.

(LEWIS e GERTSAKIS, 2001, p.100-109)
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A utilização racional dos recursos está hoje presente no discurso político das nações, das organizações 

internacionais e das empresas. E é fundamental que chegue cada vez mais a todos nós. A verdade é que, 

no meio do nosso percurso civilizacional, na nossa procura permanente e interminável de aumento da 

produção e do consumo, transformados em sinónimo de riqueza e de bem-estar, perdemos a noção do 

que é verdadeiramente essencial.

Nunca a ideia de que o mundo é a nossa casa foi tão importante como agora. No Ano Internacional da 

Biodiversidade, o mais recente relatório da WWF, que vai na sua oitava edição, e apresenta uma análise 

detalhada do estado de conservação da Terra, mostra, em números, as feridas de um planeta cada vez 

menos azul. A procura imparável de bem-estar, nos últimos 40 anos, colocou o nosso planeta perante 

uma situação insustentável – comida, bebida, energia e transportes levaram a um declínio de 30% da 

biodiversidade global e a uma pressão sobre os recursos naturais, ou pegada ecológica, na ordem de uma 

Terra e meia. (…) (SÁ, 2010, p.109).

A grande transformação aconteceu na década de 1980, quando a humanidade passou a consumir recursos 

renováveis a um ritmo superior à capacidade de regeneração dos ecossistemas e a libertar mais dióxido 

de carbono (CO2) do que aquele que a Terra consegue absorver. A tendência tem vindo a acentuar-se a 

cada ano que passa.

Em 2007, a pegada ecológica por pessoa era de 2,7 hectares, apesar de a capacidade produtiva da Terra 

ser de 1,8 hectares. Estamos, portanto, a consumir 50% acima das possibilidades de recuperação do Pla-

neta. Dito de outra forma, a Terra demoraria um ano e meio para repor os recursos gastos durante o ano 

e para absorver o CO2 emitido. (…) (SÁ, 2010, p.109).

Como podemos observar, hoje, a nossa rápida exploração de combustíveis fósseis encontra-se a alterar 

catastroficamente os padrões climáticos. Cerca de 161 quilómetros quadrados de floresta tropical estão 

a ser perdidos a cada dia que passa. Espécies estão a ser extintas a uma taxa sem precedentes. Produtos 

químicos, que se pensava serem relativamente inofensivos para os seres humanos, estão a transformar-
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-se, afectando os sistemas imunológicos e endócrinos. A lista de danos ambientais é infinita. Na procura 

de conforto, comodidade e riqueza material começamos a sacrificar a saúde, não só nossa, mas também 

a saúde de todas as espécies.

2.2. Aquecimento Global

Já em 1991 Paul Burall, no seu livro Green Design, afirmava que de todos os problemas ambientais 

que enfrentamos, o aquecimento global é aquele que apresenta efeitos mais devastadores no nosso Pla-

neta e na saúde de todos os seres vivos. Hoje este facto mantém-se.

O Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra 

que ocorre desde meados do séc. XX e que deverá continuar no séc. XXI. Segundo o Quarto Relatório de 

Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (2007), a temperatura na superfície 

terrestre aumentou cerca de 0,74 e 0,18 °C durante o séc. XX.

A maior parte do aumento de temperatura observado 

desde meados do século XX foi causada por concentra-

ções crescentes de gases com efeito estufa, como resul-

tado de actividades humanas como a queima de combus-

tíveis fósseis e a desflorestação.

2.2.1. O efeito de estufa

Desde o início da Revolução Industrial que temos vindo 

a assistir a um forte aumento das emissões de gases com 

efeito de estufa na atmosfera, principalmente devido ao 

excesso de CO2 proveniente da queima de combustíveis 

fósseis (petróleo, carvão e gás natural), mas também 

resultantes da desflorestação tropical.

Fig.02: Global Temperature Record - Imagem da Internet 2

2  http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/
    Consultado a 07.02.11
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O efeito de estufa é um processo que ocorre quando uma parte da radiação solar reflectida pela super-

fície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, como é o exemplo do CO2. 

Como consequência disso, o calor fica retido, não sendo libertado para o espaço. No entanto, é neces-

sário reparar que o efeito de estufa dentro de um determinado valor é de vital importância para a Terra, 

sem ele, a vida como a conhecemos não poderia existir. Serve para manter o planeta aquecido, e assim, 

garantir a manutenção da vida. O que se torna catastrófico é a ocorrência de um agravamento do efeito 

de estufa que destabiliza o equilíbrio energético no planeta e origina um fenómeno conhecido como 

aquecimento global.

2.2.1.1. Gases responsáveis pelo efeito de estufa

Dióxido de carbono (CO2) » A queima de combustíveis fósseis: petróleo, gás natural e carvão, pelos seres 

humanos, pode alterar a concentração atmosférica de CO2. O dióxido de carbono é, então, responsável por 

cerca de 64% do efeito de estufa na atmosfera, tendo um tempo de duração activa entre os 50 e os 200 anos.

(…) Cada kg de combustível fóssil queimado resulta na produção de cerca de 3 kg de CO2. (…) Actu-

almente, 6,6 bilhões de toneladas métricas de carbono de combustíveis fosseis são queimadas a cada 

ano, somando cerca de 24 bilhões de toneladas de CO2 para a atmosfera. (…) Estima-se que a queima de 

árvores de florestas é uma outra fonte antropogénica, acrescentando cerca de 1,6 bilhões de toneladas de 

carbono anualmente ao já proveniente dos processos industriais (…)3  (WRIGHT e NEBEL, 2002, p.518-519). 

Clorofluorcarbonetos (CFC) » são usados em sprays, motores, plásticos e solventes utilizados na 

indústria electrónica. Este gás é também responsável pela destruição da camada de ozono. Também é 

responsável por cerca de 10% do efeito de estufa. Uma vez na atmosfera o seu tempo médio de duração 

oscila entre os 50 e os 1700 anos de duração.

3  [T.L. de:] “(…) Every Kilogram of fossil fuel burned results in the production of about 3 kg of CO2. (…) Currently, 6.6 billion 
metric tons of fossil-fuel carbon are burned each year, adding 24 billion tons of CO2 to the atmosphere. (…) it is estimated that the 
burning of forest trees is another anthropogenic source adding some 1.6 billion tons annually to the carbon already coming from 
industrial processes.”



46

Capítulo II - Problemas Ambientais e o Papel das Florestas

Metano (CH4) » Este gás é produzido pelos campos de arroz, pelo gado e pelos aterros e lixeiras. È 

responsável por cerca de 19% do efeito de estufa, possuindo um tempo de duração de 15 anos.

Ácido Nítrico (HNO3) » é produzido através da combustão da madeira e de combustíveis fosseis, pela 

decomposição de fertilizantes químicos e por micróbios. È responsável por cerca de 6% do efeito de estufa.

Ozono (O3) » É originado através da poluição dos solos provocada pelas fábricas, refinarias de petró-

leo e veículos automóveis.

A poluição dos últimos duzentos anos tornou mais espessa a camada de gases existentes na atmosfera. 

Essa camada impede a dispersão da energia luminosa proveniente do Sol, que aquece e ilumina a Terra, 

também retém a radiação infravermelha (calor) emitida pela superfície do Planeta. Numa escala global, 

o aumento exagerado dos gases responsáveis pelo efeito de estufa provoca o aquecimento global, o que 

tem consequências catastróficas.

Fig.03:  Day 332: Traffic jams - Fotografia (Brice Ambrosiak, 21.05.2010) 4

4  http://www.flickr.com/photos/deathtiny42/4639376955/
    Consultado a 07.02.11
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2.2.2. Impactes Globais Provenientes do Aquecimento Global

Devido aos efeitos potenciais sobre a saúde humana, economia e o meio ambiente o aquecimento global 

tem sido fonte de grande preocupação. Importantes mudanças ambientais têm sido observadas e foram 

ligadas ao aquecimento global, as quais, podem influenciar não somente as actividades humanas, mas 

também, os ecossistemas em larga escala.

O aumento das temperaturas globais está ligado a dois impactes importantes: as mudanças climáticas 

regionais e a elevação do nível médio da água do mar. Ambos os efeitos aparecem em todos os modelos 

e deverão tornar-se evidentes numa questão de poucas décadas. (…) O impacte sobre os ecossistemas 

naturais pode ser altamente destabilizador5  (WRIGHT e NEBEL, 2002, p.522).

O derreter das calotes polares, devido ao aumento da temperatura, eleva o nível das águas dos oceanos 

e dos lagos submergindo ilhas e amplas áreas do litoral densamente povoadas. O super aquecimento das 

regiões tropicais e subtropicais contribui para intensificar o processo de desertificação e de proliferação 

de insectos nocivos à saúde humana e animal. A destruição de habitats naturais provoca o desapareci-

mento de espécies vegetais e animais. Multiplicam-se as secas, inundações e furacões, com a sua sequela 

de destruição e morte.

Não há mais dúvidas de que o clima está a mudar, ou que essa mudança é amplificada pela actividade 

humana. De acordo com o último relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança Climá-

tica), o século XX foi o mais quente desde que os registros começaram.

2.2.2.1. Os efeitos das alterações climáticas

Os efeitos das alterações climáticas são difíceis de prever devido à complexidade das interacções dos 

diferentes ecossistema da Terra. No entanto, inúmeras catástrofes no nosso planeta podem ser deduzidas 

através dos estudos que têm vindo a ser publicados:

5  [T.L. de:] “(…) Rising global temperatures are linked to two major impacts: regional climatic changes and a rise in sea level. Both 
of these effects show up in all of the models and are expected to become evident in a matter of a few decades. (…) The impact on 
natural ecosystems could be highly destabilizing.”



48

Capítulo II - Problemas Ambientais e o Papel das Florestas

•  O nível do mar continuará a subir, com resultados catastróficos para aqueles que vivem em áreas 

costeiras ou junto do rio, ou em terras baixas;

•  Mudanças nos habitats naturais irão resultar na perda de plantas e de espécies animais;

•  As tempestades, vendavais e furacões vão ser cada vez mais frequentes e mais graves;

•  De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um aumento na temperatura de cerca de 1 

ou 2° C poderia permitir que espécies de mosquitos transmissores de doenças tropicais, como a malária 

e o dengue se espalhassem estabelecendo-se em novas áreas ao norte da sua área de distribuição actual.

Através de inúmeras atitudes pró-activas e da consciencialização de consumidores, empresas e orga-

nizações, poderemos combater algumas das causas do aquecimento global, que se encontra a destruir o 

Planeta Terra e todos os seres vivos que nele habitam.

2.2.3. Combater as Emissões de CO2

Pelo menos 60% da mudança climática pode ser atribuído ao CO2, emissões resultantes de activida-

des humanas, principalmente da queima de combustíveis fósseis, que contribuem com 6.000 milhões de 

toneladas das emissões de carbono anuais.

Só para restituir as concentrações de CO2 na atmosfera para os seus níveis normais exigiria uma redu-

ção global de emissões na ordem dos 40%. No entanto, como 85% da energia necessária para executar 

as nossas sociedades advém de combustíveis fósseis, a redução das emissões dessa ordem envolveriam 

cortes politicamente inaceitáveis na energia de consumo. Em suma, os esforços necessários para esta-

bilizar a concentração de gases com efeito de estufa não são compatíveis com a nossa actual visão de 

desenvolvimento baseado num aumento constante do consumo global.

Sob várias formas, das enxurradas às grandes secas, das ondas de frio aos recordes de calor, as mani-

festações extremas da natureza repetem-se, com mais violência, a intervalos cada vez mais curtos. O 

combate ao efeito de estufa é, por isso, e apesar de todas as dificuldades, um objectivo global, assumido 

de forma crescente pela Humanidade. (…) (CARVALHO [et al], 2010, p.5).
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Fig.04: fabrica cerca de Antofagasta - Fotografia (valtigo, 24.07.2005) 6

6  http://www.flickr.com/photos/19228993@N00/492476205/
    Consultado a 07.02.11
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De modo a combater esta realidade, a emissão de gases perigosos deverá ser reduzida e os métodos 

naturais que os absorvem, como as florestas, que absorvem o dióxido de carbono em grandes quantidades, 

deverão ser protegidos. Com o intuito de diminuir as emissões de gases perigosos foi criado o Protocolo 

de Quioto, discutido em 1997, em Kyoto, no Japão.

Tal processo resultou na realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro em 1992, que gerou, entre outros documentos, a Convenção 

do Quadro de Mudanças Climáticas (CMC). Passados cinco anos, houve o estabelecimento do Protocolo 

de Kyoto (PK) que, diferente da Convenção, estabeleceu normas mais claras sobre a redução de emissões 

de gases de efeito estufa e metas a serem atingidas pelos países que emitiram mais gases no passado.

Por ele se propõe um calendário pelo qual os países-membros, 38 países industrializados, têm a obri-

gação de reduzir a emissão de gases com efeito estufa em, pelo menos, 5,2% em relação aos níveis de 

1990 no período entre 2008 e 2012.

2.3. Florestas

Enquanto ecossistema, uma floresta constitui um conjunto complexo, reunindo seres vivos animais e vegetais 

de todos os tamanhos (dos microorganismos aos elefante) que se mantêm em relação entre eles e o seu meio.

A palavra floresta (do latim forestis, ou seja, fora da cerca, algures) define-se como uma formação lenhosa 

ou um ecossistema no qual as árvores ocupam um lugar predominante (BIROT e LACAZE, 1995, p.17).

A distribuição dos ecossistemas florestais à superfície do globo (segundo alguns dados estima-se que as 

florestas ocupem cerca de 30% da superfície terrestre) resulta da acção de factores climáticos, botânicos, 

ecológicos, assim como da pressão humana directa (exploração) ou indirecta (poluição) ao longo dos sécu-

los. A multiplicidade e a diversidade destes factores conduziram a tipos de florestas extremamente variadas 

através do mundo e mesmo no interior de pequenas regiões geográficas.
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Fig.05: The green Forest - Fotografia (Wolfgang Schlegl, 19.01.2007) 7

7  http://www.flickr.com/photos/schlegl/362894898/
    Consultado a 07.02.11
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2.3.1. Tipos de Florestas

A multiplicidade e a diversidade de factores, como é o exemplo dos factores climáticos actuais assim como 

da pressão humana directa (exploração) ou indirecta (poluição) ao longo dos séculos, conduziram a tipos 

de floresta extremamente variados através do mundo e mesmo no interior de pequenas regiões geográficas.

(BIROT e LACAZE, 1995, p.33)

Existem dois grandes grupos de florestas:

1.  Florestas Tropicais » As florestas tropicais abrigam uma das maiores biodiversidades do mundo, 

cerca de 60% de todas as espécies do planeta se encontram neste ecossistema. Encontramos este tipo de 

floresta em regiões, maioritariamente, na faixa entre os trópicos, sendo que as suas maiores áreas flores-

tais se encontram no Brasil, no Zaire e na Indonésia. Outras florestas tropicais localizam-se no sudeste da 

Ásia, Havai e ilhas Caribenhas. A floresta tropical Amazónica, na América do Sul, é a maior do mundo.

Somando-se todas estas áreas temos aproximadamente 17 milhões de km2 de florestas tropicais, o que 

significa que 20% das terras do planeta ainda estão com uma razoável cobertura vegetal, apesar da des-

trutiva exploração humana.

Características: 8

•  Grande biodiversidade com grande quantidade de espécies vegetais e animais. Muitas das espécies 

que se encontram nas florestas tropicais são ainda desconhecidas do ser humano;

•  Solo com cobertura de húmus (de 30 a 50 cm), proveniente da decomposição de folhas, frutos, fezes 

e cadáveres de animais mortos;

•  Grande presença de sombra, uma vez que as árvores se encontram muito próximas umas das outras. 

Estas árvores possuem em média cerca de 30 a 50 metros de altura;

•  Humidade elevada em função do alto índice pluviométrico (média de 1300 mm de chuvas por ano);

•  Calor quase o ano todo, com temperaturas médias anuais entre os 20º C.

8  [adaptado de:] http://www.suapesquisa.com/geografia/florestas_tropicais.htm
                           Consultado 08.02.11
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2.  Florestas Temperadas » A floresta temperada é um bioma encontrado nas regiões situadas entre os 

pólos e os trópicos, característica das zonas temperadas húmidas e abrange o oeste e o centro da Europa, 

o leste da Ásia (Coreia, Japão e partes da China) e o leste dos Estados Unidos.

Características: 9

•  As temperaturas médias anuais são moderadas, embora a temperatura média vá variando ao longo 

do ano. As quatro estações do ano encontram-se bem definidas;

•  Os índices pluviométricos atingem médias entre 75 a 100 centímetros por ano;

•  O solo destas florestas é muito rico em nutrientes devido ao processo natural de decomposição das folhas;

•  Existem vários tipos de florestas temperadas, mas as árvores de folha caduca são predominantes, 

embora apresentem também árvores de folha persistente;

•  Nalgumas regiões, como forma de adaptação às baixas temperaturas do Inverno, alguns animais 

migram enquanto que outros hibernam.

2.3.2. O Papel Ambiental da Floresta

A floresta não é apenas uma fábrica de madeira, um ecossistema apenas com qualidades mercantis, como 

vamos observar mais à frente neste capítulo, ela desempenha, também, outras funções.A floresta desem-

penha um papel ecológico, estimula a relação entre os seres vivos, e entre os seres vivos e o seu ambiente. 

A vegetação florestal, em particular, possui, ainda, um papel de protecção contra determinados facto-

res climáticos. A floresta exerce, acima de tudo, um efeito de depurador de dióxido de carbono (CO2) 

da atmosfera. Graças à fotossíntese, as árvores de uma floresta podem captar grandes quantidades de 

CO2 e armazená-lo, o oxigénio é relançado na atmosfera enquanto que o CO2 é armazenado na madeira.

Por fim, podemos observar que as florestas desempenham, também, um papel recreativo, valorizado, 

sobretudo, pelos cidadãos dos países desenvolvidos. Quadro de excursões, de passeios a pé ou a cavalo, 

a floresta tornou-se num trunfo turístico.

9  [adaptado de:] http://www.suapesquisa.com/geografia/florestas_tropicais.htm
                            Consultado 08.02.11
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2.3.3. Desflorestação

Na longa história de uma árvore, que vai do seu nascimento à sua morte biológica ou ao seu corte, 

intervêm em grande número processos, factores e problemas de ordem biológica, fisiológica e ambiental.

Como todos os seres vivos, as árvores nascem, vivem e morrem. É essencial compreender os processos 

implicados na renovação das florestas, não só para tentar “imitar a natureza” na silvicultura baseada na 

regeneração natural, mas também para proteger de maneira racional certos maciços florestais (BIROT e 

LACAZE, 1995, p.57).

A totalidade das florestas europeias, e mesmo uma fracção importante das florestas tropicais, foram 

profundamente moldadas pelo homem. Desde a Pré-História que a superfície ocupada pela floresta variou 

em função de muitos factores, em particular das flutuações da densidade da população, das suas neces-

sidades em madeira e em solos reservados às pastagens e culturas.

A desflorestação tropical e a degradação das florestas são a principal causa da perda de biodiversidade no 

planeta estando a contribuir para uma extinção em massa de espécies. Estima-se também, que as mudanças 

climáticas, que é uma das consequências da desflorestação, possam afectar os ecossistemas e as espécies 

de diversas maneiras e, por essa razão, já são consideradas uma ameaça adicional à biodiversidade. 

As florestas do mundo estão em crise. Globalmente, a desflorestação tem sido extensiva e a área flores-

tal está reduzida a quase metade da sua extensão original. (…) O World Resources Institute estima que 

apenas 22% das florestas originais da Terra continua com os seus ecossistemas relativamente intactos. 

(…)10  (MAGIN, 2002, p.7).

A nível mundial, a pressão demográfica crescente, o aumento das necessidades em produtos alimentares e 

em produtos fornecidos pela floresta tendem a reduzir inexoravelmente a biodiversidade desses ecossistemas.

10  [T.L. de:] “The world’s forests are in crisis. Globally, deforestation has been extensive and forest cover is now reduced to almost 
half its original extent. (…) the World Resources Institute estimates that just 22% of the Earth’s original forest remains in large, 
relatively intact ecosystems (…)”
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Fig.06: Forest Fire - Fotografia (autor desconhecido, 00.07.2007)11

11  http://www.flickr.com/photos/view_camper/3179689934/
      Consultado a 07.02.11
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A ambição é limitar ou suprimir as intervenções humanas sobre o conjunto do ecossistema em toda a 

sua diversidade (espécies vegetais e animais). A solução extrema consiste em criar reservas ditas inte-

grais. (…) (BIROT e LACAZE, 1995, p.90).

A interacção entre a desflorestação e as mudanças climáticas pode levar as florestas tropicais a entrarem 

num ciclo vicioso extremamente perigoso, em que, por um lado, a desflorestação representa uma fonte 

importante de emissões de gases com efeito de estufa, e, por outro, as mudanças climáticas aumentam 

a vulnerabilidade das florestas tropicais aos incêndios florestais e à desflorestação, e aceleram a conver-

são de florestas em ecossistemas muito mais secos e mais pobres em espécies, resultando em enormes 

emissões ao longo do processo.

Mas não são apenas o clima e a biodiversidade que são afectados pela desflorestação. Milhões de pes-

soas que vivem e dependem das florestas também são dramaticamente ameaçadas. Segundo MAGIN 

(2002) mais de 350 milhões de pessoas foram afectadas com os progressivos desflorestamentos que temos 

vindo a assistir.

A desflorestação é, portanto, um enorme problema, com sérios impactes sobre o clima, a biodiversidade 

e as pessoas. Acções urgentes são necessárias. Para ajudar a prevenir as mudanças climáticas perigosas é 

absolutamente necessário que se estabeleçam medidas eficientes contra a desflorestação tropical. 

Isto será importante não apenas para o clima do planeta, mas também para a manutenção da biodiver-

sidade e para o sustento e a segurança de milhões de pessoas que dependem destas florestas.

Temos de admitir que a quase totalidade das florestas do globo são e serão utilizadas pelo Homem. 

Todo o problema consiste, pois, em elaborar métodos de gestão que garantam a perenidade destes ecos-

sistemas governados de maneira a garantir o fornecimento de produtos, especialmente madeira. Por 

perenidade, entendemos manutenção do nível de produção ao longo das gerações florestais sucessivas. 

É também conservar a fertilidade dos solos, garantir um equilíbrio conveniente entre os diferentes ele-

mentos do ecossistema, o que supõe uma atenção particular à evolução da biodiversidade (BIROT e 

LACAZE, 1995, p.101).
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Como grandes consumidores de produtos florestais somos parte do problema que as florestas do mundo 

enfrentam. No entanto, podemos ser, também, parte da solução. Todos nós podemos contribuir para melhorar 

a sustentabilidade no uso da madeira e, consequentemente, a forma como as florestas do mundo são geridas.

(…) a preferência dos consumidores por produtos provenientes de florestas bem geridas podem pro-

porcionar um poderoso incentivo para os produtores melhorarem a gestão florestal. O desenvolvimento 

da certificação florestal e de rotulagem dá ao consumidor o poder, sem precedentes, para influenciar a 

forma como as florestas são controladas (…)12  (MAGIN, 2002, p.12).

2.3.3.1. As Plantações Florestais

A regeneração, ou seja, a renovação das florestas existentes, efectua-se ou por via dita natural – a partir 

das sementes vindas das velhas árvores instaladas ou por rebentos nos troncos depois de um corte – ou 

por via dita artificial – ou seja, por sementeira ou plantação de árvores jovens criadas em viveiros. No 

entanto, pelo vocábulo, plantação florestal, referimo-nos a um outro conceito, florestas inteiramente arti-

ficiais, criadas em terreno nu, com a ajuda de espécies espontâneas ou exóticas.

O objectivo perseguido numa plantação florestal é, em geral, a produção em massa de madeira para a 

indústria ou para a construção, este tipo de florestas proporcionam uma uniformização da madeira pro-

duzida. É na floresta artificial que os ganhos de produtividade mais importantes são e serão obtidos para 

as operações de corte de árvores.

2.3.4. A Floresta Portuguesa

As florestas são um dos nossos principais recursos e apresentam-se como uma das mais importantes 

componentes da natureza devido ao seu papel vital no planeta. São, ainda, fundamentais para a promo-

ção da biodiversidade, para a defesa contra a erosão dos solos, para a correcção dos regimes hídricos e 

para a qualidade do ar e da água.

12  [T.L. de:] “(…) consumer preference for products from well-managed forests can provide a powerful incentive for producers to 
improve forest management. The development of independent third party forest certification and labeling schemes gives consumers 
unprecedented power to influence the way forests are managed (…).”
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Fig.07: Sustainable Forest - Fotografia (Gary Hayes, 30.12.2009) 13

13  http://www.flickr.com/photos/burrard-lucas/2898818266/
      Consultado a 07.02.11



Design de Mobiliário Sustentável: Extensão do Tempo Útil de Vida do Produto pela Reutilização

59

A floresta portuguesa é um ecossistema muito antigo, inicialmente com árvores de folha caduca no 

Norte do país e árvores de folha perene a Sul. Característica de um clima mediterrânico, a floresta por-

tuguesa era constituída por uma larga escala de espécies como o carvalho-alvarinho, o castanheiro, a 

azinheira, o sobreiro, o medronheiro e a oliveira. No entanto, em todo o país, ao longo dos tempos, a 

floresta foi degenerando em matagal ou então sendo substituída pelo pinheiro bravo (30% da floresta) ou 

pelo eucalipto branco (20% da floresta), que foram propagados em larga escala no inicio do século XX.

(SANZ, 2007, p.14)

Segundo os estudos do INE 14 (Inventário Nacional Florestal) as nossas florestas ocupam sensivelmente 

perto de 40% do território, num total de 3 458 557 hectares. No entanto, grande parte da madeira utilizada 

para a produção do mobiliário português é proveniente da Europa. 

Globalmente as florestas são uma fonte imensa, representando 29,6% da área total da Terra. Embora as 

florestas europeias, excluindo a Rússia, sejam responsáveis por apenas 5% dessa área, são as mais bem 

geridas em todo o mundo, fornecendo 12% da madeira actual global e 23% da madeira para a indústria 

(…) Apesar da crescente demanda por recursos florestais, a EU tornou-se num exportador de produtos 

florestais. O sector florestal europeu cobre mais de 1 00 milhões de hectares de floresta espalhados por 

mais de 44 países 15 (CEI BOIS, 2010, p.21).

14  http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/ifn/resource/ficheiros/ifn/Apresenta-IFN5-AFN-DNGF-JP.pdf
      Consultado a 15.03.2010

15  [T.L. de:] “Globally forests are an immense resource, accounting for 29.6% of the Earth’s total land base. Although European 
forests, excluding Russia, account for just 5% of that area, they are the most intensively managed in the world, providing 12% of 
current global round wood fellings and 23 % of industrial round wood. (…) Despite the increasing demand for forest resources, the 
EU has become a net exporter of forest products, while at the same time expanding Europe’s forests.”

       http://www.cei-bois.org/files/b03500-p01-84-ENG.pdf
       Consultado a 27.10.2010
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2.3.4.1. Causas do declínio

1.  Incêndios » A violência e a extensão dos incêndios florestais nestes últimos anos têm destruído cen-

tenas de hectares de floresta. A ausência de uma política de ordenamento e gestão florestal, o desconhe-

cimento real das áreas florestais, a ineficácia das medidas de prevenção e combate dos fogos florestais, o 

abandono de extensas áreas florestais, associadas a certas situações atmosféricas ou a acções negligentes 

e criminosas, são causas deste elevado número de incêndios.

Os incêndios contribuem ainda para a emissão de CO2 para a atmosfera (cerca de 10 a 30% por ano). 

Por outro lado, havendo menos área florestal o CO2 não é removido pelas árvores.

2.  Abate de árvores » O problema associado ao abate de árvores é o abate desregrado e desenfreado 

e a ambição pelas áreas ardidas e matéria-prima. Se após o abate de árvores o terreno for abandonado, a 

reposição do equilíbrio pode demorar décadas, ou mesmo séculos. Se não forem tomadas medidas drás-

ticas, cerca de um sexto das florestas mundiais desaparecerá até 2030.

3.  Urbanização » As árvores são abatidas para construção de habitações, zonas de lazer ou estâncias 

turísticas, muitas vezes sem um projecto de impacte ambiental devidamente formulado.

4.  Construção de infra-estruturas » Se a urbanização provoca grandes danos na floresta, a constru-

ção de barragens, diques, estradas, pontes, …, também pode levar a um desequilíbrio, algumas vezes 

irreversível, na floresta.

5.  Matéria-prima » A sobre-exploração da matéria-prima proveniente de certas espécies (como é o 

caso da madeira do pinheiro-bravo), para consecutiva utilização na indústria, é um dos principais moti-

vos da desflorestação.

6.  Fins agrícolas » As árvores são incendiadas ou cortadas para ocupação agrícola, mesmo quando 

esses terrenos não são adequados para a agricultura.

(BIROT e LACAZE, 1995, p.22 - 99)

É fundamental promover uma efectiva gestão florestal como forma de preservar e dinamizar um 

importante recurso nacional e, simultaneamente, contribuir para o cumprimento dos limites de emissão 

estabelecidos para Portugal no âmbito do Protocolo de Quioto. Uma saudável Gestão Florestal implica 

o corte de árvores seleccionadas e a replantação de novas árvores sempre que necessário.
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2.3.4.2. Implicações da Destruição das Florestas Portuguesas 16 

Implicações económicas » A floresta e as actividades ligadas a ela representam 3% do lucro da eco-

nomia (3100 milhões de euros). Se o declínio da nossa floresta continuar, em breve este lucro deixará de 

colaborar para uma saudável economia nacional.

Implicações sociais » Mais de 160 000 pessoas estão empregues em áreas relacionadas com a floresta, 

representando 3,3% da população activa. Os problemas que têm vindo a surgir, relacionados com a flo-

resta, podem deixar estas pessoas sem emprego, o que poderá prejudicar milhares de famílias já com 

rendimentos baixos. Trata-se de um problema social, mas também económico, já que estimula o aumento 

da taxa de desemprego.

Implicações ambientais » A nível ambiental, o declínio florestal em Portugal diminui a biodiversidade, 

pondo algumas espécies em perigo e levando a que outras desapareçam por completo do nosso país. As 

áreas que sofreram desflorestação rapidamente tornam-se áridas, impedindo que as espécies nativas se 

reinstalem na região, dando lugar a vegetação de baixo porte ou à propagação de espécies de crescimento 

rápido, como é o caso do eucalipto. Por fim, a emissão de dióxido de carbono será maior, e também menor 

será o dióxido de carbono fixado pelas plantas e no solo, já que não existirão plantas para fazer a remoção 

do dióxido de carbono da atmosfera para a floresta. A destruição da floresta leva ao desaparecimento da 

fauna e da flora dessa região, a uma elevada erosão do solo desprotegido, a uma modificação das bacias 

hidrográficas, muitas vezes com grandes prejuízos materiais e mesmo de vidas humanas.

2.4. Os Produtos da Floresta

A produção mercantil da floresta não se limita às madeiras. Com efeito, ela é susceptível de fornecer 

muitos serviços ou produtos diversos, muitas vezes classificados como secundários, mas fontes de riqueza. 

Assim, o aluguer de direito de caça nos grandes maciços florestais europeus oferece, provavelmente, 

uma segunda fonte de rendimento logo a seguir às madeiras. A cortiça e a resina conservam, também, 

em certos países, um lugar não desprezível, através da extracção de moléculas com interesse terapêutico.

16  http://www.aimmp.pt/DOCUMENTOS/dados-sectoriais-2009.pdf
      Consultado a 15.03.2010
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A produção lenhosa, ou seja, no essencial, a madeira, constitui, no entanto, o elemento maior da pro-

dução florestal para o mercado.

 

A palavra “madeira” presta-se, de resto, a confusões, deveríamos dizer madeiras. Na verdade, segundo 

as espécies, os meios em que elas se desenvolvem, as diferentes silviculturas aplicadas, as qualidades de 

madeira variam às vezes muito, dando lugar a utilizações igualmente diversas. Costumam-se distinguir 

três tipos principais: as madeiras energia, as madeiras matéria-prima e as madeiras material (BIROT e 

LACAZE, 1995, p.23).

A utilização energética dos produtos lenhosos continua a ser muito comum. Para mais de metade dos 

habitantes, é a única energia disponível para aquecimento ou para a preparação dos seus alimentos.

O emprego de madeira como matéria-prima da indústria tende, por seu lado, a desenvolver-se cada vez 

mais. A saída mais explorada é a produção de pasta de papel utilizada na produção de papéis e cartões. 

As árvores abatidas em floresta para o fabrico de papel provêm de cortes de desbaste que eliminam as 

árvores em excesso ou defeituosas.

A madeira é igualmente uma matéria-prima importante para o fabrico de outros materiais, os chamados 

derivados da madeira. A gama de produtos correspondentes tende a diversificar-se, compreendendo os 

contraplacados e os painéis, a título de exemplo.

As tecnologias evoluem rapidamente, permitindo transformar madeiras de qualidade medíocre ou 

de fraca dimensão em materiais mais homogéneos, respondendo a exigências precisas. (…) (BIROT e 

LACAZE, 1995, p.25).

O Homem utiliza também a madeira como material, isto desde há milénios, apesar do aparecimento 

periódico de novos materiais concorrentes. Este tipo de madeira provém de troncos com o mínimo de 

vinte e cinco centímetros de diâmetro, serrados ou descascados tendo os produtos obtidos destinos muito 

diversos, sendo os mais comuns a construção civil e a produção de mobiliário.
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2.4.1. Madeira

Desde o aparecimento do Homem sobre a Terra até aos nossos dias, a técnica e a arte de trabalhar a 

madeira têm evoluído desde o processo manual e primitivo, até à vasta e engenhosa indústria moderna. 

A madeira esteve sempre ao alcance do Homem desde os tempos mais antigos. Foi um dos primeiros 

materiais a ser utilizado para a sua defesa, para se aquecer, cozinhar, para iluminação, foi utilizado na 

fabricação dos primeiros abrigos, nas primeiras jangadas e barcos.

A evolução industrial a que temos assistido desde a Revolução Industrial traz novos materiais, no 

entanto, a madeira e os seus derivados continuam a ser muito usados.

A madeira é uma matéria sólida e dura, derivada das árvores, conhecida e utilizada pelo Homem desde 

a pré-história. Grandes extensões de terra cobertas de árvores constituem as florestas, que fornecem a 

madeira necessária à indústria.

A árvore cresce através do aumento do seu perímetro todos os anos, assim como da sua altura e lar-

gura. No centro do tronco encontra-se o cerne ou medula – os restos da árvore jovem a partir da qual a 

árvore cresceu. Depois seguem-se uma série de anéis anuais, cada um deles representando um ciclo de 

crescimento. Do centro saem raios horizontais. No exterior, a camada de câmbio forma a madeira nova, 

e o floema e a casca asseguram o crescimento anual e protecção (RAMUZ, 2002, p.10)

A madeira para fins industriais é extraída da floresta em toros, fundamentalmente o tronco. Os ramos, 

na sua generalidade, não podem ser utilizados, uma vez que a sua estrutura possui tensões e deforma-

ções. Normalmente, na extracção de uma árvore o corte do tronco é realizado de modo a aproveitar o 

seu interior de forma a responder aos vários fins a que ela se destina, seja para tábuas, ripas ou barrotes.

2.4.1.1. Propriedades da Madeira

Os marceneiros trabalham com um material natural e necessitam de o cortar e de lhe dar forma para 

tirar o melhor partido. As propriedades da madeira dividem-se em físicas, mecânicas e químicas.
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Propriedades físicas:

Cor » as madeiras apresentam as mais variadas cores. Ex. Pinho: amarelo claro

Cheiro » as madeiras podem apresentar um cheiro ou perfume característico. Ex. Pau-rosa.

Grau de humidade » a madeira contém uma percentagem de água que se chama grau ou teor de humi-

dade. Conforme diminui o teor de humidade, também diminuem as suas dimensões.

Densidade » As madeiras classificam-se de acordo com a sua densidade, em:

•  Pesadas (pau-ferro e ébano);

•  Leves (acácia);

•  Muito leves (choupo e tília).

Peso específico » peso específico de uma substância é o peso da unidade de volume dessa substância.

Durabilidade » resistência que as madeiras apresentam à acção dos organismos destruidores (fungos, 

bolores, insectos). A durabilidade das madeiras depende do tratamento a que forem sujeitas, do grau de 

humidade e da aplicação adequada. Ex. O carvalho é uma madeira muito durável.

Propriedades mecânicas:

Dureza » é a resistência que a madeira oferece à penetração de um prego ou outros materiais.

•  Muito duras: ébano e buxo;

•  Duras: carvalho e freixo;

•  Macias: pinho e choupo;

•  Muito macias: tília e balsa.

Resistência à tracção » quando uma peça de madeira sofre forças opostas que tendem a aumentar-lhe 

o comprimento. Exemplos de boa resistência: carvalho e azinho.

Resistência à compressão » quando uma peça de madeira está submetida a um esforço de compreensão, 

quando sobre ela actuam forças que tendem a diminui-lhe o comprimento. Pouca resistência – tília e balsa.
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Fig.08: Newly cut - Fotografia (autor desconhecido, 05.05.2007) 17

17  http://www.flickr.com/photos/ktylerconk/2472669830/
      Consultado a 07.02.11
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Resistência à flexão » quando sobre uma peça de madeira actuam forças que tendem a encurvá-la. A 

madeira é muito usada em trabalhos de flexão.

Resistência ao choque » capacidade das madeiras resistirem aos choques sem apresentarem roturas. 

Madeiras com resistência ao choque: freixo, carvalho e faia.

Resistência ao corte » uma peça de madeira está sujeita ao corte quando sobre ela actuam duas forças 

em sentido contrário, que tendem a separar a peça em duas partes. A madeira resiste muito melhor a um 

esforço de corte perpendicular às fibras, do que paralelo a estas.

Propriedades químicas:

As paredes das células lenhosas são constituídas essencialmente por celulose e lenhina. A celulose é 

quimicamente mais estável que a lenhina. Estes dois componentes da madeira formam o esqueleto resis-

tente do tecido lenhoso, cabendo à lenhina o papel de um cimento envolvente das cadeias da celulose, 

aptas para resistirem a esforços mecânicos, mas extremamente sensíveis a flutuações de humidade.

(RAMUZ, 2002, p.16)

2.4.1.2. Impactes Ambientais da Madeira

A árvore é um organismo vivo que desempenha funções essenciais para a humanidade – fornece oxigénio 

ao planeta, abrigo e uma grande variedade de produtos. A madeira possui então, como já foi mencionado 

neste trabalho, um papel importante no combate ás alterações climáticas.

As árvores reduzem o CO2 da atmosfera, uma vez que um metro cúbico de madeira absorve uma tonelada de 

CO2. As florestas funcionam então, como absorventes de dióxido de carbono, uma vez que as árvores absor-

vem e fixam o carbono na atmosfera através da fotossíntese. É necessário ter em conta, que as árvores mais 

jovens, em vigoroso crescimento, absorvem mais CO2 do que as árvores maduras, que acabaram por morrer e 

apodrecer. Quando as árvores são cortadas, o carbono permanece armazenado em todos os produtos de valor 

acrescentado produzidos a partir dessa madeira, contribuindo para a minimização das alterações climáticas. 

Assim, podemos afirmar que, contrariamente à crença comum de que existe uma relação directa entre 

o uso de madeira e a destruição das florestas, o aumento do uso de madeira pode ter uma contribuição 

positiva para a manutenção e expansão de florestas.
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No entanto, há que considerar e tentar combater a exploração intensiva das florestas, cuja degradação 

é de extrema evidência, nomeadamente pelos crescentes problemas respiratórios que as populações têm 

vindo a desenvolver.

(…) Estima-se (…) que a exploração insustentável de produtos de madeira é responsável por cerca de 

um terço do total da desflorestação global até à data e que a exploração comercial tenha sido identifi-

cada como a ameaça mais importante para as restantes florestas do mundo. (…) 18 (MAGIN, 2002, p.7)

Para que se faça um uso adequado da madeira enquanto recurso renovável, somente se deve cortar o 

volume de madeira que a massa florestal produziu num ano e de seguida replantar-se a mesma quanti-

dade de novas árvores. Deve ainda atender-se ao facto de que a madeira é um elemento 100% natural, 

que necessita apenas de um solo adequado, água e sol para se desenvolver.

2.4.1.3. Valorização / Eliminação de Resíduos de Madeira

A madeira é um material renovável e uma matéria-prima muito versátil. No final do tempo de vida útil 

de um produto à base de madeira podemos:

1.  Reutilizar

2.  Reciclar

3.  Usar para produzir energia através do processo de combustão

Os resíduos que são gerados durante a fabricação de toros de madeira e de produtos à base de madeira 

são quase todos utilizados como matéria-prima ou como fonte de energia. Durante a produção de madeira 

serrada, as aparas de madeira são utilizadas no local para produzir energia para os fornos de secagem ou 

para outras operações. Alguns destes subprodutos são utilizados, também, para produzir derivados de 

madeira, como aglomerados, ou celulose para papel.

18  [T.L. de:] “(…). It is estimated (…) that unsustainable logging for wood products is responsible for approximately one-third of 
total global deforestation to date, and commercial logging has been identified as the most important threat to the world’s remaining 
frontier forests.
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O consumo anual de madeira na Europa é estimado em cerca de 160 milhões de toneladas. Desse total, 

15 milhões de toneladas são recicladas a cada ano, um montante que deverá aumentar significativamente, 

uma vez que a nova legislação irá em breve proibir o descarte de produtos de madeira em aterros19 (CEI 

BOIS, 2010, p.49).

Todos estes desenvolvimentos estimulam o uso sustentável dos recursos de madeira melhorando a sua 

eficiência ambiental. A madeira e os produtos de madeira estão entre os materiais mais comummente 

utilizados para a reciclagem em novos produtos e cada vez mais madeira está a ser reciclada a cada ano 

que passa. Um aumento no número de vezes que a madeira é reciclada e a reciclagem de mais produtos 

de madeira irá melhorar o armazenamento de carbono e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

2.5. Pinho

Como já observamos no decurso deste trabalho, a plantação florestal aparece como a solução mais evidente 

e viável, tanto a nível ambiental como a nível económico, na produção de madeira para utilização na indústria.

A selecção genética abre perspectivas interessantes para as espécies utilizadas em reflorestamento 

intensivo, tendo nesse caso como objectivo uma forte produção de madeira de qualidade relativamente 

homogénea e que responda a critérios industriais precisos. É o caso de espécies como o pinheiro (…) 

(BIROT e LACAZE, 1995, p.113).

O pinho caracteriza-se por ser uma madeira de cor amarela clara, moderadamente dura e pesada. É 

uma madeira fácil de trabalhar e aplica-se com regularidade na fabricação de mobiliário, na construção 

civil, no fabrico de aglomerados e em carpintaria.

19  [T.L. de:] “Europe’s annual wood consumption is estimated at 160 million tones (…). Of this, 15 million tones is recycled every 
year, an amount which is expected to rise significantly, as legislation will soon prohibit using landfill for waste wood.”

      http://www.cei-bois.org/files/b03500-p01-84-ENG.pdf
      Consultado a 27.10.2010
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Fig.09: Pinheiro-bravo da cerca de Tibães - Fotografia (Nuno Santos, 14.08.2006) 20

20  http://www.flickr.com/photos/pedro_teixeira_santos/4587222076/
      Consultado a 07.02.11
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A superfície mundial ocupada pelo Pinus pinaster está estimada em cerca de 4,4 milhões de hectares, dos 

quais 4,2 milhões localizam-se na área de distribuição natural da espécie (Espanha, Portugal, França, Mar-

rocos, Itália, Turquia, Grécia e Tunísia). Por outro lado, 200 mil hectares encontram-se em outras áreas de 

reflorestação (Austrália, África do Sul, Nova Zelândia, Chile, Argentina e Uruguai) (SANZ [et al], 2007, p.8).

A Galiza e o Norte e Centro de Portugal são regiões que reúnem, segundo o estudo levado a cabo pela 

AIMMP (Associação das Industrias de Madeira e Mobiliário de Portugal), conjuntamente cerca de 7 

milhões de hectares de superfície florestal (aproximadamente 45% do seu território). Nesta destacada área 

florestal, a presença do pinheiro bravo assume um claro protagonismo ao constituir o principal recurso 

que abastece a importante indústria de madeira existente nesta zona. 

No caso de Portugal, o pinheiro bravo ocupa 29% da superfície florestal total, com um total de 976 mil 

há. As suas massas florestais estão principalmente localizadas nas regiões Centro, Norte e Lisboa e Vale 

do Tejo (57%, 37% e 22% da superfície florestal, respectivamente) (SANZ [et al], 2007, p.10).

Um dos factores que favoreceu o desenvolvimento desta espécie foi a sua grande resistência a solos 

arenosos e de escassa fertilidade, onde outras espécies não podem prosperar, assim como o seu rápido 

crescimento. A capacidade do pinheiro bravo para estabelecer-se em solos pobres está associada ao seu 

sistema radicular, muito desenvolvido e com uma importante capacidade de absorção de nutrientes.

Podendo atingir os 40 metros de altura, o pinheiro bravo, normalmente, não supera os 20 ou 30 metros. 

A copa é piramidal na fase inicial de desenvolvimento da árvore transformando-se, posteriormente, numa 

forma arredondada e irregular. Os ramos dispõem-se em torno de todo o tronco e possuem pinhas que 

demoram cerca de dois anos a amadurecer.

Um defeito comum associado ao pinheiro bravo é a falta de rectidão do fuste. Esta circunstância cos-

tuma ser originada por um crescimento desigual em diâmetro e pela presença de madeira de compres-

são em grande parte do tronco. Estes defeitos de forma, que estão fortemente influenciados por factores 

ambientais e funcionais da árvore, podem corrigir-se utilizando plantas melhoradas geneticamente e/ou 

técnicas silvícolas específicas (SANZ [et al], 2007, p.60).



Design de Mobiliário Sustentável: Extensão do Tempo Útil de Vida do Produto pela Reutilização

71

Apesar desta lacuna associada ao pinheiro bravo, não podemos deixar de observar que, na sua maioria, o 

pinheiro é visto como um meio de desenvolvimento, entre outros, ao serviço dos homens e das suas exigências.

2.5.1. Indústria de transformação

A indústria do material madeira evoluiu rapidamente. Assistimos desde há algumas décadas ao desen-

volvimento rápido de tecnologias, como é o caso das colas e resinas, para as madeiras ditas reconstituídas. 

A indústria de transformação de madeira é formada por um cluster de pequenas e médias empresas 

com uma forte interdependência entre si. Ao longo de toda a cadeia produtiva, materiais, componentes e 

até subprodutos são disponibilizados como matéria-prima às indústrias de painéis de madeira, quer pelas 

indústrias de segunda transformação (carpintaria e mobiliário), quer pelas serrações.

O pinheiro bravo é uma espécie fundamental para o abastecimento da importante indústria de trans-

formação de madeira radicada em Portugal. A produção industrial anual de madeira de pinho marítimo 

em toro está estimada em cerca de 3.085.000 de m3 (…) (SANZ [et al], 2007, p.10).

Fig.10:  Deforestation - Fotografia (Will & Matt Burrard-Lucas, 06.04.2007) 21

Há quem preveja uma redução progressiva da utilização da madeira maciça a favor desses novos mate-

riais que, realizados à base da madeira são muito homogéneos e adaptados às necessidades do utilizador. 

Esta via apresenta, de facto, a grande vantagem de desenvolver a utilização de madeiras de pequena 

dimensão e de qualidade inicial medíocre.

21  http://www.flickr.com/photos/burrard-lucas/2898818266/
      Consultado a 07.02.11
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2.5.1.1. Derivados da Madeira

Existem vários produtos derivados da madeira:

1.  Folheados » consistem, basicamente, em folhas de madeira natural cortadas numa espessura muito 

fina. Estas folhas são obtidas de toros de madeira de várias espécies, através de máquinas próprias. Estes 

materiais destinam-se ao fabrico e revestimento de mobiliário e à indústria de contraplacado;

2.  Contraplacados » produto obtido pela colagem de folhas finas de madeira umas sobre as outras. O 

número de folhas é impar e estas são sobrepostas com a fibra cruzada, de modo a conferir resistência ao 

produto. De seguida são coladas e posteriormente prensadas. Estas placas são mais económicas do que 

a madeira maciça, aplicam-se na fabricação de mobiliário, portas e ainda para forrar tectos e paredes;

3.  Aglomerados de madeira » constituídos por fibras ou partículas de madeira, prensados juntamente 

com resina sintética a uma temperatura de cerca de 200ºC. As placas de aglomerado podem ser revestidas 

na sua superfície com folha de madeira. O aglomerado é muito utilizado na produção de móveis, reves-

timentos de tectos, paredes e divisórias;

4.  MDF (Medium Density Fiberboard) » possui consistência e algumas características mecânicas que se 

aproximam às da madeira maciça. A maioria dos seus parâmetros físicos de resistência são superiores aos 

da madeira aglomerada, possui uma boa estabilidade dimensional. É utilizado frequentemente na indús-

tria de produção de móveis destacando-se a fabricação de portas, frentes de gavetas e tampos de móveis.

5.  Cartão prensado » (tipo plátex) tem normalmente uma cor castanha e uma espessura que varia entre 

os 2 e os 4mm. Este material resulta da ligação das fibras de celulose com resinas sintéticas. É utilizado 

em revestimentos e possui pouca durabilidade.

(RAMUZ, 2002, p.13)

Este tipo de pranchas manufacturadas são, na sua maioria, inertes, ou seja, o movimento da madeira 

deixa de ser um problema nas suas diversas aplicações.

Os principais produtos das Indústrias de Transformação de Madeira portuguesas são: 22

•  Paletes e embalagens, feitas a partir de madeiras resinosas, como o pinheiro bravo;

22  http://assets.panda.org/downloads/sumario_estudo_mercado_wwf2009.pdf
      Consultado a 11.11.2010
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•  Painéis de madeira (placas de aglomerados de partículas e de MDF, produzidas a partir de pinheiro bravo);

•  Portas em madeiras de resinosas e de folhosas;

•  Parquet e soalhos em madeiras de folhosas, incluindo eucalipto;

•  Mobiliário, componentes e partes de móveis, em estilo contemporâneo, tipo “box”, de cozinha e 

escritório, utilizando madeiras de resinosas, de folhosas e painéis de madeira.

No seu conjunto, as Indústrias Florestais estão a procurar aumentar as exportações, procurando novos 

mercados e consolidando os já existentes, contando para isso com o apoio do governo português e das 

respectivas associações sectoriais. 

Resumo: Neste capítulo foram abordados os principais problemas ambientais com especial atenção 

para o aquecimento global. Foi também clarificado que uma das maneiras de combater este problema 

causado pela humanidade é o combate às emissões de CO2 através das áreas florestais existentes e que 

isso poderá ser fomentado pela utilização da madeira em produtos.
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3.1. Sector Florestal

Não seria fácil ter uma ideia dos problemas como das potencialidades da indústria do mobiliário em madeira 

em Portugal sem analisar as actividades que lhe estão a montante, como é o caso da actividade florestal.

A fileira florestal nacional é uma das principais fontes de riqueza do nosso país e possui uma importân-

cia estratégica decisiva no futuro da economia e do bem-estar da população. No entanto, a importância 

deste sector ultrapassa os aspectos meramente económicos, na medida em que a existência da floresta é 

fundamental para a qualidade de vida da população, com incidência directa no nível da qualidade do ar, 

do solo e da água, ou seja, no ecossistema envolvente.

O sector florestal português é correntemente apontado como uma riqueza estratégica, cuja necessidade 

de preservação e de desenvolvimento acolhe unanimidade nacional. Do ponto de vista ambiental, é deci-

siva a contribuição do sector florestal para a conservação da natureza e para o equilíbrio do ambiente, 

designadamente em matéria de promoção da biodiversidade, de defesa contra a erosão, de correcção 

dos regimes hídricos e da qualidade do ar e da água. É de realçar a importante função da floresta como 

absorvente de carbono. O crescimento lenhoso é apontado como um factor de mitigação do efeito de 

estufa pela correspondente absorção de CO2, (…) (AEP, 2008, p.3).

Contudo, a componente ambiental não é a única a assumir uma importância significativa no sector 

florestal. Numa perspectiva económica e social, a AEP (Associação Empresarial de Portugal) afirma que 

este sector gera no seu conjunto aproximadamente 3% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) da economia 

e representa cerca de 10% das exportações nacionais. A floresta é ainda um suporte importante para a 

criação de emprego apresentando uma diversificação de actividades. 

(a floresta) É um dos sectores que mais contribuem para o PIB e o que mais postos de trabalho pode 

vir a criar num futuro próximo. O sector florestal (que inclui pasta de papel, transformação de pasta em 

papel, biomassa, madeira para mobiliário e resinas, entre outros) gera cerca de 9 mil milhões de euros. 

(…). (FLORESTA, 2010, p.3).
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O ramo do mobiliário em madeira é um dos principais em toda a 
fileira da madeira em Portugal. A par da indústria de construção 
civil, é considerado o subsector destinatário principal da produ-
ção de madeira desempenhando, por isso, um papel crucial em 
todo o sector florestal do nosso país.

Fig.11: Dia Mundial da Floresta e Dia da Árvore - Imagem da Internet 23

23  http://atuleirus.weblog.com.pt/arquivo/2005/03/index0
      Consultado a 07.02.11
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Segundo os mesmos estudos da Associação Empresarial de Portugal, de Março de 2008, a floresta tem sido a 

base de um sector da economia que gera cerca de 113 mil empregos directos, ou seja, 2% da população activa.

Ainda sobre o sector florestal, de acordo com os dados do último Inventário Florestal Nacional (IFN) 

– 2005/2006 24, publicado pela Direcção Geral dos Recursos Florestais, a floresta portuguesa ocupa cerca 

de 3,4 milhões de hectares, ou seja 38% do território nacional, sendo a existência de madeira em pé das 

principais espécies abastecedoras da indústria avaliada em 67 milhões de m3 de madeira de pinho e 41 

milhões de m3 de eucalipto.

3.1.1. Caracterização das Fileiras Industrias da Madeira

O sector florestal gera produtos e serviços muito diversos apresentando pólos economicamente activos 

a uma escala local.

3.1.1.1. O subsector das serrações

Trata-se de um subsector de produtos de baixo valor acrescentado que utiliza uma tecnologia estandar-

dizada em que o factor trabalho possui um peso elevado sofrendo, assim, a concorrência de países com 

mão-de-obra mais barata que Portugal. 

Segundo os dados disponibilizados pela AIMMP (Associação de Indústrias de Madeira e Mobiliário 

de Portugal), em 2009, o subsector das serrações emprega cerca de 4.000 trabalhadores distribuídos por 

540 pequenas e médias unidades. As serrações espalham-se pelo território nacional, mais particularmente 

nos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria e Porto, geralmente situadas junto a zonas florestais.

A fileira de madeira de serração tem vindo a assistir a um fenómeno de concentração, com o desapare-

cimento de pequenas serrações. As estatísticas apontam para que entre 1998 e 2005 o número de serrações 

tenha diminuído, mantendo-se, no entanto, o volume de vendas, o que evidencia o dinamismo da fileira 

e a sua capacidade de se ajustar às mudanças (AEP, 2008, p.4).

24  http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/ifn/resource/ficheiros/ifn/Apresenta-IFN5-AFN-DNGF-JP.pdf
      Consultado a 28.06.2010
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Fig.12: Madeira serrada - Imagem da Internet 25

O subsector da serração de madeira possui, segundo os dados fornecidos pela AIMMP, um volume de 

vendas calculado em cerca de 358 milhões de euros, dos quais 156 milhões correspondem a importações 

e 169 milhões a exportações.

3.1.1.2. O subsector de Aglomerados e de Painéis de Madeira

O subsector dos aglomerados e painéis de madeira é uma indústria altamente concentrada, dominada 

por empresas de média ou grande dimensão, que utilizam tecnologia sofisticada e viradas, em grande 

parte, para os mercados externos.

Trata-se de um subsector de forte intensidade capitalista e de cadeias de produção muito sofisticadas e 

caras. Daí resulta que, a elevação do preço da matéria-prima, que se tem verificado ao longo dos últimos 

25  http://www.germantimber.com/pt/produtos_derivados_de_madeira/timberproducts_softwood_lumber/
      Consultado a 07.02.11
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anos, pode pôr em risco a rentabilização dessas unidades se a procura não se mantiver num nível satisfató-

rio. Este aspecto chama a atenção para a necessidade de os produtores de aglomerados cooperarem com as 

indústrias internas concorrentes, já que as ameaças externas podem afectar ambas as partes em simultâneo.

O subsector de aglomerados e painéis de madeira emprega cerca de 1.650 trabalhadores, distribuídos 

por 40 empresas nacionais. Possui, segundo os dados fornecidos pela AIMMP, em 2009, um volume de 

vendas calculado em cerca de 393 milhões de euros, dos quais 140 milhões correspondem a importações 

e 152 milhões a exportações.

3.1.1.3. O subsector da Carpintaria

A indústria de carpintaria pode ser entendida como uma 

indústria de segunda transformação.

As carpintarias podem ser divididas em dois grupos:

1.  Carpintarias ditas tradicionais, de produção diversifi-

cada e destinada ao mercado nacional;

2.  Carpintarias de produção mais especializada, melhor 

equipadas e viradas para o fabrico em série. Várias unidades 

participam activamente em exportações.

Fig.13: Carpentry - Imagem da Internet 26

O subsector da carpintaria atinge um total de 1900 unidades industriais distribuídas, predominantemente, 

pelos distritos de Aveiro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém e Viana do Castelo. Estas unidades empregam 

cerca de 10.000 trabalhadores atingindo um volume de vendas que ronda os 342 milhões de euros, dos 

quais 79 milhões representam importações e 105 exportações. 

(AIMMP, 2009, p.8)

26  http://www.salsconstruction.com.au/
      Consultado a 07.02.11
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3.1.1.4. O subsector do Mobiliário em Madeira

O subsector do mobiliário em madeira é, como já foi referido no início deste capítulo, um dos mais 

importantes subsectores de toda a fileira da madeira em Portugal. Deixamos agora este tema em aberto 

para o puder desenvolver mais há frente neste capítulo de forma mais pormenorizada.

Tab.01: Dados Sectoriais de 2009 27

Como podemos observar pela tabela nº 2, o sector florestal gera produtos e serviços muito diversos e 

apresenta pólos economicamente activos a uma escala local. Para além dos produtos madeireiros basea-

dos nas duas espécies dominantes na produção lenhosa, pinheiro e eucalipto, acresce ainda a actividade 

corticeira, que representa uma importante fracção no comércio externo nacional, com cerca de um terço 

do total das exportações e a fileira de pasta de papel que contribui com cerca de 4 mil empregos directos 

(dados de 2005). (AEP, 2008, p.4)

3.2. Sector do Mobiliário de Madeira

3.2.1. Caracterização da Indústria de Mobiliário de Madeira

É habitual, segundo os estudos de mercado que estudámos, iniciar este capítulo pela afirmação da 

importância das empresas produtoras de mobiliário de madeira no contexto da economia nacional, na 

criação de emprego e de riqueza e, mais recentemente, na capacidade de exportação que este subsector 

alcançou ao longo dos últimos anos. 

27  Fonte: AIMMP dados sectoriais de 2009
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Nós entendemos não haver razões para agir de forma diferente, tal é o número de empresas e do emprego, 

a forma como estão enraizadas na economia das regiões, em particular na Região Norte de Portugal, e 

a forma surpreendente que a sua evolução, em termos tecnológicos, de produto e de mercados, que a 

breve prazo poderá ser um dos principais sectores impulsionador do investimento, das exportações e da 

criação de riqueza.

Como é generalizadamente conhecido, esta indústria caracteriza-se, em Portugal, por um elevado nível 

de concentração geográfica. É na Região Norte do País que se encontram 65% das empresas de mobili-

ário de madeira portuguesas, às quais correspondem 60% do volume de negócios do sector, aos 35% das 

empresas localizadas no resto do País cabe-lhes os restantes 40% das vendas. (AIMMP, 2009, p.33) 

Como em todo o Mundo, a indústria portuguesa de mobiliário de madeira surge-nos como uma indús-

tria fragmentada. De acordo com a informação publicada pelos dados sectoriais da AIMMP (2009), o 

subsector do mobiliário de madeira será hoje constituído por 2600 empresas, com cerca de 30.000 tra-

balhadores (5% do emprego na indústria transformadora e 60% do emprego na fileira da madeira), onde 

ainda predomina o recurso à mão-de-obra intensiva, com um volume de vendas que ronda os 887 milhões 

de euros. A Tabela 01 mostra a evolução do sector entre 1998 e 2009.

Tab.02: Evolução do Sector entre 1998 e 2009 28

Podemos observar, pelo estudo da tabela 02, que a grande diferença entre os dados ocorreu no número 

de importações e exportações. Pode-se dizer que houve uma evolução tecnológica no sector do mobiliário 

em Portugal que passou de uma indústria de mão-de-obra intensiva para uma indústria mais automatizada. 

28  Fonte: AIMMP dados sectoriais de 2009
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Com o mercado interno em retracção, a oportunidade parece residir, cada vez mais, na exportação. 

O comércio externo do sector florestal é fortemente influenciado pelas tendências internacionais, sendo 

particularmente importante que as industrias e os proprietários tenham em conta os desenvolvimentos 

relativos à procura de produtos certificados.

Também pela leitura da tabela 02 podemos observar que nos últimos anos registou-se uma acentuada 

quebra da actividade, esta quebra pode estar ligada aos seguintes factores:

•  Crise macroeconómica generalizada;

•  Aumento do desemprego;

•  Diminuição dos bens de consumo duradouro;

•  Decréscimo de obras de construção civil;

•  Encerramento de algumas unidades produtivas.

É na indústria do mobiliário de madeira que se sentem mais claramente as maiores ameaças que hoje 

impendem sobre a produção e a capacidade de criação de emprego e de geração de rendimento no sector.

Para concluir, podemos observar os elementos mais débeis do sector do mobiliário de madeira. Encon-

tram-se, essencialmente, na reduzida profissionalização em termos de gestão, marketing, políticas comer-

ciais e design, numa mão-de-obra pouco qualificada e indiferenciada e numa produtividade inferior aos 

valores médios de outros sectores ou do mobiliário na União Europeia.

Talvez por estas razões a indústria de mobiliário seja também, de entre todos os segmentos da indústria 

de madeira, aquele em que se anunciam problemas mais sérios de competitividade, originados por forças 

muito distintas, e todas tão poderosas, como o poderão ser as mudanças de gosto dos consumidores, as 

mudanças na forma como se processa a comercialização e distribuição do mobiliário, ou o processo de 

deslocalização da actividade de produção propriamente dita, em busca de custos de produção mais baixos.
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3.2.2. Produtos da Indústria do Mobiliário

O subsector do mobiliário de madeira é uma das fontes de riqueza do nosso país possuindo uma impor-

tância estratégica decisiva no futuro da economia e do bem-estar da população.

Fig.14: Breeze Rocking Chair - Imagem da Internet 29

3.2.2.1. Mobiliário

Pode-se dizer que a história do mobiliário evolui paralelamente à história da humanidade e consequente-

mente da cultura através dos tempos. Mais do que simples objectos que integram a decoração, ou reflectem 

preferências e estilos, os móveis podem servir como narrativas de períodos, movimentos e sociedades.

29  http://www.chictip.com/furniture/modern-furniture-the-breeze-rocking-chair-by-jolyon-yates
      Consultado a 07.02.11
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De entre as Artes Decorativas, são os móveis que mais intimamente convivem com o Homem e, por-

tanto, ligados à Vida que forçosamente retratam. São documentos que ajudam a conhecer a mentalidade 

duma sociedade: eles contam a política, as alianças, os casamentos, as viagens, o comércio, a guerra, a 

paz, e também os costumes, as modas, as necessidades (…) (FREIRE, 1995, p.9).

A história do mobiliário desenvolve-se a partir do momento em que o Homem deixa de ser nómada, 

ou seja, desde que passa a possuir uma habitação fixa, acompanhando a sua história política, social e 

artística até à actualidade. 

Ao longo do tempo, o mobiliário foi evoluindo consoante as necessidades humanas, a capacidade téc-

nica e a sua sensibilidade estética. Deste modo, a sua caracterização varia muito de acordo com a região 

e a época, podendo-se fazer uma divisão por períodos ou estilos que se inserem mais ou menos dentro 

dos grandes movimentos de história da arte.

3.2.2.2. Os significados do móvel

O móvel ocupa um lugar curiosamente ambíguo entre os artefactos humanos. Estritamente falando, não se 

apresenta como um objecto vital para a existência humana, sendo que algumas culturas, como é o exemplo 

das culturas nómadas, parecem viver suficientemente bem sem móveis. Devido ao seu volume o mobiliário 

implica uma existência sedentária. De facto, em certo sentido, os móveis são inseparáveis da arquitectura. 

A posse de artigos de mobiliário implica, no entanto, um nível de cultura de alguma forma acima do nível de 

subsistência. O mobiliário pode ser pensado, em diferentes períodos da história, sob quatro ângulos diferentes.

1.  Os móveis podem ser pensados em termos de função » as funções aplicadas aos móveis são, de 

um modo geral, poucas. As pessoas podem utilizar os móveis para se sentarem, para colocarem coisas 

sobre eles, para dormir ou descansar ou para guardar coisas. Estas funções são muitas vezes combinadas, 

contudo, existe uma diferenciação entre as categorias de móveis, de modo a que cada peça adquira a sua 

forma definitiva através da sua designação para uma única e especifica necessidade;

2.  Os móveis desempenham um papel de indicadores de uma determinada posição social » as peças 

de mobiliário são apenas um pouco menos importantes que a roupa e os adornos pessoais como meios 

de transmitir um significado de posição social;



Design de Mobiliário Sustentável: Extensão do Tempo Útil de Vida do Produto pela Reutilização

85

3.  Tecnologia » os móveis até há pouco tempo eram artefactos artesanais mais do que industriais e a 

tecnologia aplicada era mais uma questão de habilidade com a qual um material em particular era tra-

balhado, como é o exemplo da madeira. No entanto, é possível dizer que a real revolução tecnológica 

atingiu a fabricação de móveis apenas recentemente e ainda está a acontecer. As técnicas de fabricação 

de móveis e os materiais considerados adequados mudaram mais drasticamente nos últimos sessenta anos 

do que nos seis séculos anteriores;

4.  Os móveis são utilizados para construir um espaço pessoal e subjectivo onde o indivíduo vive » o 

móvel obedece à fantasia, são respostas para as necessidades quotidianas.

De modo a compreender o móvel é necessário abordar o significado e importância do mobiliário como 

parte da vida do ser humano e da sociedade onde o mesmo está inserido. É necessário transcender o factor 

utilitário, sendo imprescindível perceber os seus vários significados para compreender a sociedade onde 

está inserido. Cada povo e cada época, de acordo com os seus costumes, têm a sua maneira característica 

de construir e utilizar as peças específicas da sua mobília.

3.2.2.3. Tipos ou estilos de Mobiliário

A fabricação de mobiliário de madeira em Portugal apresenta uma grande variedade de produtos na qual 

os clientes assumem, ainda que indirectamente, um papel importante na definição da estratégia produtiva.

Com grande capacidade de adaptação às solicitações do mercado, o elevado desenvolvimento tecnológico e 

a grande flexibilidade na produção permitiram que nos últimos anos o sector tenha desenvolvido uma notável 

capacidade de apresentar novos produtos e estilos, continuando com uma grande diversidade de produtos.

Caracterização dos principais segmentos de mobiliário:  30

•  Mobiliário de Estilo Clássico » o mobiliário clássico abrange o mobiliário tradicional em madeira 

maciça e as réplicas de estilos de outras épocas com forte peso de mão-de-obra, onde é difícil responder 

30  http://www.aimmp.pt/manual_inov.pdf
      Consultado a 28.06.2010
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a grandes encomendas, uma vez que estes trabalhos são, geralmente, ornamentados com ricos trabalhos 

de talha, optando-se por uma série reduzida mas com bom nível de qualidade, nomeadamente devido à 

experiência acumulada do marceneiro, que passa de geração em geração, com unidades produtivas de 

pequena dimensão e onde a produtividade continua a ser muito baixa;

•  Mobiliário Moderno » caracteriza-se por unidades produtivas já de alguma dimensão. Trata-se de 

mobiliário também chamado “estilizado”, produzido em painéis de aglomerado, com superfícies folhe-

adas, aplicações de madeiras maciças envernizadas ou pintadas;

•  Componentes de Mobiliário » trata-se de componentes acabados ou semi-acabados, em madeira 

maciça para mobiliário de média e alta qualidade;

•  Mobiliário do tipo “box” » produzido num estilo moderno e simples, é quase sempre feito com base 

em painéis aglomerados revestidos com folha de madeira;

•  Mobiliário de Cozinha e Escritório » este tipo de mobiliário não apresenta especificações parti-

culares, no entanto, utiliza madeira maciça e painéis lacados ou folheados, tendo sempre em atenção a 

finalidade a que se destina.

Apesar de globalmente podermos afirmar que em Portugal se produz mobiliário para um segmento 

de mercado pouco exigente, nomeadamente no que diz respeito à qualidade do produto e ao design, a 

situação tem vindo a mudar nos últimos anos, em particular nas empresas que estão mais expostas às 

exigências dos mercados internacionais.

Este tipo de características torna as empresas expostas à concorrência dos produtos similares, sobretudo 

de empresas estrangeiras que produzem segundo lógicas de produção de grande volume e, portanto, mais 

competitivas em termos de preço (temos como grande exemplo a marca IKEA). Esta situação poderá 

implicar uma reestruturação destas empresas no que diz respeito à introdução de novas tecnologias, às 

formas de comercialização e à apresentação do produto e, ainda, ao nível das características técnicas, 

através da introdução de alguns factores de diferenciação.

Resumo: Neste capítulo abordámos a situação das florestas e da indústria do mobiliário de madeira 

em Portugal através de vários dados sectoriais como são exemplo os estudos efectuados anualmente pela 

AIMMP e pela AEP, e o Inventário Nacional Florestal.
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Capítulo IV - O Papel do Design e o Eco-Design

Como já pudemos observar no Capítulo II, os recursos ambientais são limitados e o equilíbrio natural 

do mundo foi perturbado. As toxinas e os subprodutos provenientes da produção de todos os produtos e 

serviços não só prejudicam o nosso ambiente, como também a nossa saúde e a de todos os seres vivos. 

No entanto, foram necessários vários anos para que o público em geral, os políticos e a indústria se aper-

cebessem que estes problemas nos vão continuar a afectar.

Com a evolução tecnológica que temos vindo a assistir desde a Revolução Industrial a sociedade tem-se 

baseado numa cultura consumista, no nosso quotidiano adquirimos e descartamos vários tipos de produ-

tos industriais sem nos preocuparmos de onde vêm e qual o seu destino final após serem consumidos ou 

utilizados. Este desejo incessante de novos produtos não vai sofrer grandes alterações pois encontra-se 

enraizado no nosso modo de vida moderno. A ideia de que podemos viver bem consumindo menos recur-

sos e gerando um sentimento de comunidade é completamente oposta ao modelo de sociedade industrial 

que até agora temos vivenciado. A nível mundial, o conforto e o bem-estar estão geralmente ligados ao 

aumento do consumo. Isto significa que não é possível dar passos significativos rumo à sustentabilidade 

usando ideias e métodos já existentes.

Neste contexto, o surgimento do movimento da sustentabilidade é fulcral, pois oferece uma resposta 

global à crise ambiental que forma conexões necessárias entre natureza, cultura, valores, relações de poder 

e tecnologia. A sustentabilidade é uma ideia que absorve a nossa esperança de criar culturas e lugares 

com os recursos suficientes para manter a integridade dos nossos netos e para além deles.

4.1. Sustentabilidade

A evolução da humanidade mostra claramente as mudanças que ocorrem na relação entre homem e 

natureza. O homem sempre modificou o ambiente natural em que está inserido de modo a garantir a sua 

sobrevivência porém, com o passar dos anos, essas modificações foram cada vez mais acentuadas. Esta 

consciencialização resulta na noção de que a sociedade deve encontrar soluções que assegurem o mesmo 

nível de serviços no futuro como nos dias de hoje.

Nos países desenvolvidos as organizações vêm sendo questionadas e confrontadas com este novo para-

digma mundial, a sustentabilidade. O termo ganhou notoriedade no relatório produzido em 1987 pela Comis-

são Brundtland “Our Common Future” que destacou a importância de se promover o crescimento económico 

com o mínimo de impacte ambiental possível de modo a não sacrificar o bem-estar das futuras gerações.
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A ideia de integrar a consciência ecológica nas práticas de design 
é cada vez mais uma preocupação e uma necessidade. Os desig-
ners desempenham um papel fundamental no avanço destas 
práticas pois são eles os responsáveis por tomar decisões de pro-
dução para novos produtos de consumo. Os designers não são 
apenas criadores de novos estilos inovadores, desempenham, 
também, um grande papel na solução de inúmeros problemas.

Fig.15: Cuba Gallery - Fotografia (Andrew, 17.11.2010) 31

31  http://www.flickr.com/photos/cubagallery/5183638793/
      Consultado a 07.02.11



Design de Mobiliário Sustentável: Extensão do Tempo Útil de Vida do Produto pela Reutilização

91

(…). O desenvolvimento sustentável é definido como a abordagem do desenvolvimento que satisfaz 

as necessidades dos dias que correm sem colocar, no entanto, as capacidades das gerações futuras satis-

fazerem as suas necessidades 32  (BREZET, 1997, p.37).

Dizer que um sistema ou processo é sustentável é dizer que ele pode ser mantido indefinidamente. 

Podemos imaginar uma sociedade sustentável como uma sociedade que está em equilíbrio com o mundo 

natural, geração após geração, não esgotando a sua base de recursos por exceder o rendimento sustentá-

vel, nem produzindo poluentes em excesso de modo a que a capacidade da natureza possa absorvê-los.

O desenvolvimento sustentável é um conceito bastante vasto 

que abarca três pilares centrais: o desenvolvimento económico, 

a protecção ambiental e a inclusão social. O desenvolvimento 

económico refere-se à geração de riqueza, a protecção ambien-

tal diz respeito à diminuição dos impactes no sistema natural 

e a inclusão social tenta melhorar os problemas relacionados 

com a má distribuição de rendimento, saúde e oportunidades.

Fig.16: Relação entre os Três Pilares da Sustentabilidade 33

(…) É importante manter o desenvolvimento sustentável como um ideal, uma meta para a qual todas as 

sociedades humanas se devem dirigir. (…) Estamos a falar de uma população humana estável que reconhece 

os sistemas finitos, os limites da terra para produzir recursos e absorver os resíduos, e que age de acordo com 

estes factos. (…) De modo a alcançar a sustentabilidade teremos de exigir um nível especial de dedicação e 

empenho para cuidar do mundo natural e agir com justiça e equidade. 34 (…)  (WRIGHT e NEBEL, 2002, p.8)

32  [T.L. de:] “(…) Sustainable development is defined as development which meets today’s needs without placing the ability of 
future generations to meet their needs at risk.

33  [adaptado de:] CATO, Moly Scott, 2009, p. 37

34  [T.L. de:] “(…) it is important to uphold sustainability development as an ideal, a goal toward which all human societies need 
to be moving (…). We are talking about a stable human population that recognizes the finite limits of Earth’s systems to produce 
resources and absorb wastes and that acts accordingly. (…) to achieve sustainability will require a special level of dedication and 
commitment to care for the natural world and to act with justice and equity toward one another. (…)

Figura XX -  Relação entre os Três Pilares da Sustentabilidade

[adaptado de:] CATO, Moly Scott, 2009, p. 37

Bibliografia:

CATO, Moly Scott - Green Economics. London: Earthscan, 2009.
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Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são termos que sugerem a aceitação de limites e o 

reconhecimento de que a nossa riqueza material e bem-estar físico dependem da natureza, incluindo con-

ceitos como a utilização de recursos com carácter de perpetuação que envolvem crescimento económico, 

preservação ambiental e bem-estar social.

Fig.17: Três Esferas da Sustentabilidade 35

4.1.1. A Empresa Sustentável

A sustentabilidade é hoje um princípio fundamental da gestão inteligente e está a tornar-se cada vez 

mais um factor chave para a competitividade. No entanto, actualmente são poucas as empresas que con-

sideram a sustentabilidade ambiental como um valor a incorporar na sua gestão empresarial.

35  [adaptado de:] RODRIGUEZ [et al], 2002, p. 8

Figura XX - Três Esferas da Sustentabilidade

[adaptado de:] RODRIGUEZ [et al], 2002, p. 8

Bibliografia:

RODRIGUES, Sandra [et al] – Sustainability Assessment and Reporting for 
the University of Michigan's Ann Arbor Campus. 1ªEdição. United States of 
America: University of Michigan, 2002.

http://css.snre.umich.edu/css_doc/CSS02-04.pdf
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O desafio do desenvolvimento sustentável é compartilhado entre governos, ONG, indivíduos e orga-

nizações profissionais, no entanto, o papel das empresas parece ser particularmente importante, pois é 

o principal gerador de riqueza na sociedade. O aumento da pressão para reduzir os impactes ambientais 

e reforçar a responsabilidade social das empresas leva estas a aplicarem conceitos de desenvolvimento 

sustentável na sua estratégia de negócio já que a ineficiência dos processos industriais, além de provocar 

a escassez de recursos naturais, gera uma grande quantidade de resíduos que contaminam o ar, a água, o 

solo, e como consequência directa ou indirecta, afectam a saúde humana.

Segundo Tracy Bhamra e Vicky Lofthouse, no seu livro Design for Sustainability_ A Practical Approach, 

as empresas que aplicam o design sustentável nos seus produtos e serviços vêm a descobrir que:

•  Reduz o impacte ambiental dos seus produtos/processos;

•  Optimiza o consumo de matérias-primas e o uso de energia;

•  Melhora a gestão de resíduos e de sistemas de prevenção da poluição;

•  Encoraja um bom design e a inovação;

•  Corta nos custos;

•  Satisfaz as necessidades dos utilizadores e excede as expectativas preço, desempenho e qualidade;

•  Aumenta a possibilidade de comercialização do produto;

•  Melhora a imagem da empresa.

(BHAMRA e LOFTHOUSE, 2007, p.28 e 29)

Cada vez mais empresas se apercebem que a gestão ambiental é uma questão de negócios estratégica com 

potencial para um impacte duradouro sobre o desempenho da empresa. Identificar as oportunidades e prever 

as ameaças é uma parte vital de todo o planeamento estratégico de uma companhia. No futuro todas as empre-

sas terão de implementar estratégias de modo a reduzir os impactes ambientais dos seus produtos e serviços.

4.1.2. O Produto Sustentável

Os produtos são a fonte de muitos problemas ambientais, pode ser surpreendente, mas a maioria dos 

problemas ambientais são causados por efeitos secundários não intencionais provenientes das várias 

fases do ciclo de vida dos produtos.
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Governadores, consumidores e industriais estão a trabalhar de modo a evitar a poluição e o consumo 

excessivo, prevenindo a ruína do planeta e dos recursos naturais (…). De modo a prevenir esta situação, 

é urgentemente necessário tornar todos os produtos industriais e todos os processos “sustentáveis” – bons 

para as pessoas, para o lucro e para o planeta. 36 (…) (DATSCHEFSKI, 2001, p.8).

A sustentabilidade poderá ser alcançada através do design. As questões ambientais e sociais são com-

plexas por natureza, podendo parecer difícil de nos familiarizarmos com eles. O design aparece como o 

ponto de partida para a intervenção radical na melhoria do desempenho ambiental de todos os produtos.

Fig.18: dandelion - Fotografia (mayumi, 23.05.2007) 37

4.2. O Papel do Design/ Designer

Em diversos aspectos, como já observámos, a crise ambiental é uma crise de design. É uma consequên-

cia da forma como os produtos são produzidos. Temos vindo a utilizar o design de forma inteligente em 

função do bem-estar humano, no entanto temos negligenciado os efeitos negativos que as metodologias 

utilizadas até agora na produção de novos produtos provocam no planeta.

36  [T.L. de:] “Governments, communities and industry are all working to prevent pollution and over consumption from ruining 
the planet and the natural resources (...). To support this, there is an urgent need to make all industrial products and processes “sus-
tainable” – good for people, profits and the planet.”

37  http://www.flickr.com/photos/mayumimi/510145515/
      Consultado a 10.02.11
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 Apercebemo-nos demasiado tarde que a crise ambiental é também culpa do design e fomos demasiado 

lentos a desenvolver novas formas de conhecimento e políticas que pudessem favorecer novos tipos de 

design mais sensíveis a estas questões.

Até este momento, projectar com preocupações ambientais em mente foi apenas uma questão de esco-

lha ou gosto pessoal agora, terá de se tornar numa metodologia imperativa.

Os designers têm de assumir a responsabilidade maior devido ao papel que desempenham no con-

texto da indústria com o mercado, interagindo entre pessoas e produtos. Os designers podem influenciar 

directamente as pessoas, fazendo com que tomem decisões sobre o que elas compram e por quê, estas 

decisões reflectem percepções de vida e o seu estado de associados em todo o mundo. O estilo de vida é 

sobre escolhas de identidade, sobre a forma como os indivíduos desejam ser e como querem ser vistos 

por outros. (…) O design para a sustentabilidade pode ajudar as pessoas a questionar o que é que estão 

a tentar ganhar através das decisões de compra que fazem. Com a respectiva formação, os designers 

industriais têm a oportunidade de influenciar as atitudes e as aspirações, a fim de reduzir os níveis de 

consumo dos usuários38  (BHAMRA e LOFTHOUSE, 2007, p.37 e 38).

As mudanças necessárias no papel que o designer tem a desempenhar não são apenas pequenos ajustes, 

a inclusão de critérios ambientais como parte integrante do processo de design será um dos passos mais 

importantes e de maior alcance na evolução da história do design. A tarefa dos designers tornar-se-á mais 

difícil e mais importante do que nunca, exigindo alterações comportamentais e de educação.

4.2.1. Abordagens de Eco-Design

A protecção do ambiente é cada vez mais importante no dia-a-dia das empresas, com implicações na 

sua viabilidade económica e competitividade. As estratégias de Eco-Design são acções que podem ser 

38  [T.L. de:] “Designers have to take further responsibility because of the role they play as industry’s connection with the marketplace, 
interacting between people and products. Designers can directly influences the decisions people make about what they buy and why. 
These decisions reflect peoples’ perceptions of lifestyle and their associated status in the world. Lifestyle is about identity choices, 
about how individuals wish to be and how they wish to be seen by others. (…) design for sustainability can help people question 
what it is they are trying to gain through the purchasing decisions that they make. With the right training industrial designers have 
the opportunity to influence attitudes and aspirations in order to reduce users’ consumption levels.”
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tomadas pelas empresas de modo a reduzir os impactes ambientais provenientes da produção, uso e eli-

minação dos produtos industriais.

Do ponto de vista industrial, as primeiras medidas adoptadas para reduzir os impactes ambientais foram 

de carácter curativo e restritas aos processos produtivos, denominadas de soluções de “fim-de-linha” 

(end-of-pipe). A partir destas evoluíram as medidas preventivas, focadas ainda no processo produtivo, 

denominadas de Produção mais Limpa (Cleaner Production) e Eco-eficiência (Eco-efficiency).

As medidas curativas geralmente são mais dispendiosas e menos eficientes, pois uma vez recolhida 

a contaminação, esta deve ser armazenada num local seguro e em recipientes adequados, o que requer 

investimento e como consequência o aumento dos custos de produção. Já as medidas preventivas actuam 

sobre a origem dos problemas e tentam reduzir a contaminação ao longo do processo produtivo e através 

do uso mais eficiente da energia dos recursos naturais.

Nos dias de hoje, o melhoramento do processo de manufactura não é suficiente para amenizar os problemas 

ambientais. É necessário actuar na fonte do problema, ou seja, considerar os aspectos ambientais dos produtos.

4.2.1.1. Sistema de Gestão Ambiental (SGA)

A gestão ambiental não é um conceito novo nem mesmo uma necessidade nova. O homem sempre teve 

de interagir responsavelmente com o meio ambiente. Nos casos em que tal não ocorreu, o homem teve 

de enfrentar as consequências das suas atitudes.

As empresas têm responsabilidades tanto na criação de riqueza, como na protecção do Ambiente, pelo 

que deverão adoptar práticas de gestão ambiental que lhes permitam um conhecimento claro dos impactes 

provocados, assim como a disponibilização de meios técnicos, humanos e financeiros, que garantam a 

sua minimização e controlo. Só uma perspectiva de gestão que integre a gestão ambiental proporcionará 

uma vantagem competitiva às empresas, pois as questões ambientais deixarão de ser um custo, passando 

a ser um motor de inovação tecnológica e de crescimento económico 39 (NATURLINK, 2009).

39  http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=6&cid=18791&bl=1&viewall=true#Go_1
      Consultado a 05.01.2011
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O SGA é, então, o conjunto de directrizes adoptadas para a implementação de uma política ambiental 

numa determinada empresa ou unidade produtiva que especifica competências, comportamentos e pro-

cedimentos com o intuito de avaliar e controlar os impactes ambientais das suas actividades.

A implementação voluntária de Sistemas de Gestão Ambiental tem estado associada à publicação de normas 

e regulamentos que definem requisitos, sugestões e referências para a concretizar, bem como para obter uma 

posterior certificação ou outro tipo de validação do Sistema de Gestão Ambiental implementado pela empresa.

A norma mais consagrada para a implementação do SGA é a ISO 14001. As normas ISO são padrões 

desenvolvidos pela International Organization of Standardization (ISO), uma organização não governamen-

tal com sede em Genebra, Suíça, que tem como objectivo uniformizar actividades industriais e comerciais 

de modo a facilitar a normalização e promover a cooperação a nível internacional. 40  Com o intuito de 

estabelecer um conjunto de boas práticas e padrões que possam servir de base para um SGA, a ISO publi-

cou a Norma Internacional ISO 14001, a qual poderá ser aplicada a qualquer organização que pretenda:

•  Implementar, manter ou melhorar um sistema de gestão ambiental;

•  Assegurar-se da sua conformidade com a política ambiental por si estabelecida;

•  Demonstrar essa conformidade perante terceiros;

•  Obter a certificação do seu SGA por um organismo externo;

•  Realizar uma auto-avaliação e emitir uma declaração de conformidade com a presente Norma.

4.2.1.2. Gestão Ambiental do Produto (GAP)

Os consumidores estão hoje, e cada vez mais, preocupados com o ambiente, tentando desempenhar 

um papel activo na sua protecção através da escolha de produtos que causam menos danos. Apesar de 

os produtos estarem a ser continuamente aperfeiçoados, redesenhados e reinterpretados, na maioria das 

vezes as questões ambientais são negligenciadas.

40  http://www.iso.org/iso/home.htm
      Consultado a 05.01.2011
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A Gestão Ambiental do Produto (GAP) tem como base o SGA porém, como o próprio termo indica, o 

seu foco está no produto. Trata-se de uma disciplina que envolve as competências da Gestão Ambiental 

e do Design de Produto.

Considerar as questões ambientais no desenvolvimento de produtos consiste em reduzir os seus impactes 

e ao mesmo tempo conservar a sua qualidade de uso (funcionalidade, desempenho) de modo a melho-

rar a qualidade de vida dos usuários. De forma resumida podemos dizer que GAP é, então, o conjunto 

de medidas aplicadas ao processo de concepção, desenvolvimento e controlo do produto que tem como 

objectivo a minimização dos impactes ambientais ao longo do seu ciclo de vida sem descurar o aumento 

da competitividade da empresa assim como a satisfação das necessidades do utilizador.

O desenvolvimento de produtos ambientalmente responsáveis requer uma prática clara, uma abordagem 

estruturada e confiável e, ainda, informação imparcial.

4.2.1.3. Produção mais Limpa

A Produção mais Limpa é um instrumento de carácter preventivo de apoio a um SGA que tem como 

objectivo melhorar a eficiência do processo produtivo e consequentemente tornar uma empresa mais 

competitiva e menos poluidora.

Produção Mais Limpa significa a aplicação contínua de uma estratégia económica, ambiental e tec-

nológica integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, 

água e energia, através da não geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados, com benefícios 

ambientais e económicos para os processos produtivos.

(…) Para o processo de produção, isto significa que terá de conservar matérias-primas e energia, eli-

minar matérias-primas tóxicas e reduzir a toxicidade das emissões de gases e dos desperdícios. Para os 

produtos, significa reduzir o impacte ambiental do produto através do seu ciclo de vida, desde a produção 

de matérias-primas até à sua eliminação final. (…)41 (BREZET, 1997, p.38).

41  [T.L. de:] “(…) For production processes, this means conserving raw materials and energy, eliminating toxic raw materials, and 
reducing the quantity and toxicity of all emissions and wastes. For products, this means reducing the environmental impacts of the 
product throughout its life cycle, from raw material production to ultimate disposal. (…)”
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Vantagens da aplicação de uma estratégia de Produção mais Limpa:

•  Redução dos custos de produção e aumento da eficiência e competitividade;

•  Redução das infracções aos padrões ambientais previstos na legislação;

•  Diminuição dos riscos de acidentes ambientais;

•  Melhoria das condições de saúde e segurança do trabalhador;

•  Melhoria da imagem da empresa junto aos consumidores, fornecedores e poder público;

•  Acesso facilitado às linhas de financiamento;

•  Melhor relacionamento com os órgãos ambientais e com a comunidade.

Uma produção mais limpa resulta, assim, em ganhos económicos para a empresa, uma vez que existe 

uma redução nos custos operacionais e de manutenção, existem gastos menores com as matérias-primas, 

energia e disposição de resíduos, verifica-se uma redução ou eliminação de custos futuros decorrentes 

de processos de despoluição e ainda uma diminuição de riscos, actuais e futuros, que envolvem funcio-

nários, comunidade e meio ambiente.

4.2.1.4. Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)

Aplicando uma perspectiva baseada no ciclo de vida do produto a abordagem de Produção mais Limpa 

pode ser alargada a todas as fases do ciclo de vida de um produto. O ciclo de vida é, deste modo, de 

extrema importância para a concepção, pois irá fornecer o conceito de prevenção a ser implantado para 

que a melhor solução seja aplicada.

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma das ferramentas mais importantes na identificação e ava-

liação dos impactes ambientais que ocorrem ao longo do ciclo de vida dos produtos. É este novo posi-

cionamento que o designer deve adoptar de forma a ter em consideração os impactes ambientais de cada 

fase do ciclo de vida, do berço à sepultura e a poder encontrar soluções sustentáveis para os problemas 

que os actuais produtos colocam.
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Em termos de desenvolvimento de um produto, o seu ciclo de vida abrange toda a sua vida,  do berço 

à sepultura, incluindo: a extracção de matéria-prima para a produção do produto, o processo de fabrico, 

a sua distribuição, o seu uso e o que acontece no final da sua vida.

Podemos pois falar num ciclo – o ciclo de vida do produto – constituído por uma sequência de fases 

que se inicia com a extracção de recursos naturais e prossegue até à deposição dos materiais que não 

queremos ou para os quais não temos ainda utilização (FRAZÃO, 2006, p.7).

Fig.19: Ciclo de vida genérico de um produto 42 

O perfil de eco-eficiência, ou seja, da eficiência em termos ecológicos e económicos, que caracteriza 

cada produto é dado precisamente pelo desempenho ambiental e económico de todas as actividades e 

agentes intervenientes na concretização do produto e das funções que ele deve desempenhar.

42  [adaptado de:] FRAZÃO, PENEDA e FERNANDES, 2006, p. 7
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Figura XX - Ciclo de vida genérico de um produto

[adaptado de:] FRAZÃO, PENEDA e FERNANDES, 2006, p. 7
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Wolfgang Wimmer relata, no seu livro Ecodesign Pilot de 2001, todos os aspectos que são directa ou 

indirectamente relacionados com a sustentabilidade de um produto ao longo do seu Ciclo de Vida:

Matéria-prima

Tipo de material » o material utilizado possui um grande impacte sobre o desempenho ambiental de 

um produto, influenciando a sua eficiência energética na fabricação e utilização. Considerar materiais de 

baixo impacto ambiental é fundamental, materiais renováveis, materiais não tóxicos e materiais fáceis 

de reciclar ou reciclados são todos escolhas inteligentes;

Quantidade de material » reduzir a quantidade de material usado na fabricação de um produto é um 

método sensato que pode reduzir os custos de produção e criar práticas de produção mais eficientes, bem 

como levar a poupanças ambientais, tais como:

•  Reduzir desperdícios lançados para a terra;

•  Conservar recursos virgens;

•  Redução do volume e peso do produto o que reduz custos e preserva recursos no transporte.

Origem do material » a escolha do material é bastante complexa uma vez que a sua origem é frequen-

temente tão importante quanto as suas qualidades. No caso particular dos produtos de madeira, o designer 

não deve especificar, em projecto, nenhuma madeira tropical, a não ser que seja possível provar que são 

produzidas em termos sustentáveis;

Variedade de Materiais » embora muitas vezes seja impossível fazer um produto de um material só, 

seria uma boa prática para minimizar o número de materiais utilizados num objecto;

Processo de Fabrico

Tecnologia de produção » devem ser escolhidos os processos de produção mais limpos, ou seja, 

aqueles que produzem menos resíduos, o designer deve ser capaz de identificar todos os processos que 

são inúteis ou perigosos;
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Energia necessária para a produção » a redução do consumo de energia na produção de um produto 

deve ser combatida através do uso de fontes renováveis de energia;

Auxiliares e materiais de processos de produção » os materiais excedentes dos processos de produção 

devem ser reprocessados e reutilizados dando origem a ciclos fechados de materiais sempre que possível;

Produção de resíduos e emissões » o designer deverá adoptar um conjunto de critérios que privilegia 

a optimização da eco-eficiência na fabricação do produto, de forma a prevenir/minimizar a geração de 

emissões e resíduos e a gerar poupanças à empresa;

Partes e componentes externos;

Montagem;

Distribuição

Embalagem do produto » as embalagens devem ser optimizadas através da selecção de materiais;

Transporte do produto » A política de transporte e distribuição do produto é uma componente impor-

tante do sistema em que se insere. Uma logística eficiente deve permitir prevenir ou minimizar impactes 

e riscos importantes;

Uso

Funcionalidade do produto

Vida útil » identificar melhor a vida de um produto é uma consideração que pode influenciar o seu 

desempenho ambiental global. Na maioria dos casos, os produtos com um tempo de vida mais longo 

usam menos materiais e menos energia e levam a um esgotamento de recursos valiosos mais lento, menos 

poluição e menos resíduos;

Comportamento do usuário na utilização do produto » a fase de utilização é também um palco onde 

os designers têm a oportunidade de influenciar directamente o comportamento dos utilizadores apesar dos 

estilos de vida e de consumo. Os designers têm uma grande oportunidade à sua disposição para educar 

os consumidores a se comportar de forma mais responsável perante o ambiente;
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Ergonomia do produto

Segurança ambiental na fase de utilização

Gasto de energia durante a utilização » devem ser minimizados em projecto a quantidade de energia 

gasta por um produto aquando da sua utilização;

Auxiliares e materiais de processo durante a operação

Condições gerais de uso » o produtor deverá indicar ao utilizador, de forma clara, como proceder para 

prevenir ou minimizar os impactes resultantes da utilização do produto;

Resíduos / emissões durante o uso » devem ser utilizados princípios de acção que visam a prevenção 

de resíduos e emissões prejudiciais na utilização do produto;

Manutenção do produto » quando é necessário a ajuda de um profissional para fazer manutenção 

ou reparações, deve ser fácil de identificar a parte danificada, de modo a salvar tempo e dinheiro. Este 

problema deverá ser considerado na fase de projecto de um produto;

Reparação do produto » a vida de um produto pode ser prolongada reparando, apenas, pequenos 

componentes ao longo de um período de tempo, no entanto, se um produto não foi projectado de modo 

a facilitar o acesso aos seus componentes ou quando vários componentes necessitam de ser substituídos, 

a solução pode passar pela reprodução;

Fim de vida

Serviço de recolha do produto

Desmontagem » o designer deve garantir que o produto é facilmente desmontado através de um pro-

jecto estrutural adequado;

Recuperação do produto » o designer consciente deverá projectar um produto para que este possa ser 

recuperado, através da reparação de componentes; 

Reutilização de partes » estratégia custo-efectiva para reduzir o impacte de um produto no final da 

sua vida. A reutilização de componentes normalmente só é possível se tiver sido identificada na fase ini-

cial da concepção do produto, de modo a que certas abordagens possam ser tomadas em consideração;
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Reciclagem de material » a reciclagem consiste na recuperação de materiais ou componentes de pro-

dutos para processamento;

Eliminação de partes inutilizáveis do produto » o designer deverá prestar atenção a um conjunto de 

critérios que tornem adequada a deposição final de materiais que não possam ser reutilizados ou reciclados.

(WIMMER, 2001, p.44 e 45)

Cada um destes aspectos possui duas características: Em primeiro lugar cada um deles é ambientalmente 

relevante, em segundo lugar, influência o desenvolvimento estratégico do produto.

4.2.1.5. Ecodesign Strategic Wheel

Brezet e Hemel, no seu livro Ecodesign, A Promising Approach to Sustainable Production and 

Consumption de 1997, sugerem, ainda, um modelo de classificação, que possui uma ligação directa com 

o modelo do ciclo de vida do produto, de diferentes estratégias que podem ser usadas em ecodesign. Esta 

classificação é designada de ecodesign strategic wheel e encontra-se representada na figura 20. Afigura-se 

como um modelo conceptual que expõe a maior parte dos campos de interesse em ecodesign, agrupados 

em oito estratégias de concepção ecológica que, por sua vez, se encontram ligadas aos oito eixos da roda. 

Acompanhando os números em redor do círculo (do nível zero para o nível sete) podemos observar 

que este descreve o ciclo de vida dos produtos, começando na selecção do material e dos processos de 

transformação, passando pelo uso e acabando na eliminação final do produto. As estratégias de ecode-

sign aqui apresentadas podem levar, passo a passo, a uma melhoria ambiental dos produtos que pode ser 

realizada a curto ou médio prazo.

4.2.1.6. Reutilização

As fases de concepção do processo de desenvolvimento de produtos possuem uma influência directa 

sobre cerca de 70% do produto final, onde as decisões mais críticas em relação a: custo, aparência, 

selecção de materiais, inovação, desempenho, impacto ambiental e percepções de qualidade, tais como 

longevidade, durabilidade e reparabilidade são feitas. É nesta fase que, o designer consciente da situação 

ambiental que o nosso planeta atravessa, pode intervir projectando produtos que possam ser reutilizáveis. 
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Fig.20: The ecodesign strategy wheel 43

Os produtos reutilizáveis podem ter um impacto menor sobre o meio ambiente do que os outros produtos 

de uso único, no entanto, o ciclo de vida dos impactos ambientais deve ser considerado no processo de design 

de modo a minimizar qualquer impacto adicional de reutilização 44 (LEWIS e GERTSAKIS, 2001, p. 89).  

43  [adaptado de:] BREZET e HEMEL, 1997, p.139

44  [T.L. de:] “Re-usable products may have a lower impact on the environment than single-use products; however, life-cycle envi-
ronmental impacts need to be considered in the design process to minimize any additional impacts of re-use.”

Figura XX - Diagrama de Estratégias de Ecodesign

[adaptado de:] BREZET e HEMEL, 1997, p. 139

Nível dos Componentes do produto

1. Escolha de materiais com baixo impacte 

associado

» Materiais “limpos”

» Materiais renováveis

» Materiais com baixo conteúdo energético

» Materiais reciclados

» Materiais recicláveis

2. Redução do uso de materiais

» Redução no peso

» Redução no volume (de transporte)

@. Desenvolvimento de Novos Conceitos*

» Desmaterialização

» Utilização partilhada do produto

» Integração de funções

»Optimização funcional do produto (componentes)

Nível do Sistema do produto

7. Optimização do sistema de fim-de-vida

» Reutilização do produto (ou componentes)

» Refabricação

» Reciclagem de materiais

» Incineração segura

6. Optimização do tempo de vida inicial

» Fiabilidade e durabilidade

» Manutenção e reparação fáceis

» Estrutura modular do produto

» Design clássico

» Forte relação produto-utilizador

Nível da Estrutura do produto

3. Optimização das técnicas de produção

» Técnicas de produção alternativas

» Menos passos de produção

» Consumo energético menor / mais limpo

» Menor produção de resíduos

» Consumíveis de produção em menor quantidade / mais limpos

4. Optimização do sistema de distribuição

» Embalagens em menor quantidade / mais limpas / reutilizáveis

» Meios de transporte energeticamente eficientes

» Logística energeticamente eficiente

5. Redução do impacte na fase de utilização

» Menor consumo energético

» Fonte de energia “mais limpa”

» Necessidade de menos consumíveis

» Consumíveis “mais limpos”

» Inexistência de desperdício de energia ou  de consumíveis

*Nota: Foi atribuído o símbolo ‘@’ ao 
desenvolvimento de novos conceitos 
porque é muito mais inovador do que 
as outras sete estratégias.

Prioridades para o novo produto

Produto existente
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A reutilização de um produto, após o fim do seu tempo útil de vida, potencia novos ciclos de utilização, 

evitando o consumo de mais recursos e favorecendo a prevenção de emissões e resíduos nas fases do 

ciclo de vida a montante da utilização do produto.

4.2.1.7. Modularidade

O design modular apresenta-se aqui como um método que possibilita o aumento da durabilidade de 

um produto, ou seja, permite o aumento do tempo de vida útil de um produto. A modularidade reduz as 

pressões sobre o ambiente, a utilização de recursos e minimiza, ainda, a produção de resíduos, permitindo 

ao utilizador aumentar o rendimento da utilização do produto.

O designer deve, tanto quanto possível, considerar a concepção de um produto através de estruturas 

modulares, as quais, por um lado, facilitam a limpeza, manutenção e reparação dos produtos, e por outro, 

permitem incorporar inovações tecnológicas.

A modularidade é uma abordagem baseada na divisão de um produto (ou produção) em subsistemas 

independentes, geralmente de menor porte, que tem como principais objectivos: facilitar o gerencia-

mento de produtos e processos de produção e organizacionais, possibilitar a realização de actividades 

de desenvolvimento de novos produtos em paralelo, e adaptar a produção às incertezas futuras. (…) 

(MIGUEL, 2009, p.8)

A flexibilidade implícita a um produto com características modulares facilita a sua actualização, manu-

tenção e reparação uma vez que apenas o módulo estragado poderá ser reposto ou reparado. A modula-

ridade permite, assim, a produção de produtos diversificados por meio da combinação de subsistemas, 

além de possibilitar ganhos com a alteração da configuração dos módulos e dos processos produtivos.

Resumo: Este capítulo aborda o papel que o design/designer pode desempenhar de modo a solucionar 

a problemática causada pelo excesso de produtos e serviços que se encontram a destruir o nosso planeta. 

São aqui demonstradas algumas das estratégias de ecodesign que podem ser implementadas no desen-

volvimento de um novo produto de modo a que se possa tornar ambientalmente responsável.
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Depois de formulado o problema base da investigação, Design Sustentável de Mobiliário: extensão 

do tempo útil de vida do produto pela reutilização, apresentamos uma hipótese, ou seja, uma resposta 

hipotética a um problema real. Antes de nos debruçarmos sobre esta resposta tivemos de efectuar um 

estudo preliminar, que se baseia numa cuidadosa investigação sobre todo o material que já foi escrito 

ou publicado sobre a área de investigação. Para além do desenvolvimento desta crítica literária foram 

seleccionadas cinco palavras-chave que auxiliam, procedendo a um cruzamento das mesmas, na recolha 

de informação importante.

Iniciada a recolha, selecção, análise e síntese crítica de toda a informação relevante sobre o tema 

pudemos escrever o estado da arte, isto é, os capítulos que referem toda a contextualização teórica da 

investigação e que abriram caminho para a formulação da hipótese.

A hipótese é o mecanismo que postula a conclusão deste estudo. É a formulação escrita daquilo que se 

pretende comprovar. Assim a investigação pretende demonstrar que é possível uma empresa projectar 

móveis através da reutilização de outros usados. Esta hipótese nasce da necessidade de tornar o mobiliá-

rio de madeira mais sustentável, ambicionando uma durabilidade do produto acima da média que vai ser 

possível através de métodos como a modularidade e o serviço de recolha de produtos.

Capítulo V - Hipótese
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Como pudemos observar no desenvolvimento do Capítulo I é evidente a necessidade de uma conscien-

cialização sobre os problemas ambientais e as suas origens. Aspectos fundamentais como a poluição, a 

perda da biodiversidade, o corte consecutivo de árvores e o aquecimento global são efeitos colaterais das 

actividades industriais e da insustentável relação entre produção e consumo.

O homem, durante todos os momentos da sua existência, sempre modificou o ambiente natural em 

que está inserido de modo a garantir a sua sobrevivência porém, com o passar dos anos, essas modifica-

ções foram cada vez mais acentuadas. Como já foi mencionado neste trabalho de investigação, a crise 

ambiental é uma crise de design em inúmeros aspectos. A ideia de integrar uma consciência ecológica 

nas práticas de design das empresas é vista, assim, como uma preocupação e, acima de tudo, como uma 

necessidade. Perante todos estes factos, é indispensável repensar na forma como as empresas projectam 

e desenvolvem todos os seus produtos e serviços, e no caso particular desta dissertação, a possibilidade 

de reutilizar alguns objectos de modo a prolongar o tempo útil de vida de um produto. 

Com o intuito de desenvolver um projecto focado na reutilização foi seleccionada uma composição de 

sala integrada no catálogo da empresa portuguesa de fabricação de mobiliário em madeira – CERNE. Pro-

cedeu-se à análise, como caso de estudo e ponto de partida da parte prática da investigação, desta empresa. 

6.1. CERNE 45

       SLOW-LIFE. GOOD HEALTH. INTEMPORAL DESIGN.

Distinguimos a origem de um móvel CERNE. Pela nossa memória passa o ambiente pleno de vida de 

uma floresta que todos os anos se renova para, generosamente, nos oferecer algo único. É essa madeira 

maciça que a CERNE selecciona e trabalha com um profundo conhecimento da matéria viva e com 

avançadas tecnologias (CERNE, [s.d.], p.2).

45  http://www.cerne.com/default.aspx
      Consultado a 20.03.2009

Capítulo VI - Caso de Estudo
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Fig.21: Young Hands on Old Tree - Fotografia (Cindy k., 23.10.2004) 46

46  http://www.flickr.com/photos/thinkcink/5579947/
      Consultado a 07.02.11
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A empresa CERNE – Indústria de Mobiliário, S.A., criada em Setembro de 1990, é conhecida pela 

produção de mobiliário em madeira maciça de alta qualidade. Detentora de diversas linhas de mobiliário 

(Benjamim, Frame, Celtia, Âmbar, (…)), o seu conceito passa por criar linhas depuradas e simples em 

que a tradição transfigura-se em minimalismo contemporâneo. 

De acordo com a informação fornecida pela Dr.ª Olívia, admi-

nistradora da empresa CERNE, a empresa é constituída por 

146 trabalhadores, tab.03, e possui um volume de vendas de 

1,228,075.27 € em 2010, que como podemos observar pela leitura 

da tab.04, tem vindo a decrescer ao longo dos anos.

Os valores da CERNE passam por três pontos-chave essenciais:

1.  MADEIRA » a empresa adopta como material para todas 

as suas criações a madeira maciça, um material com elevado 

potencial estético e sensorialmente superior;

2.  QUALIDADE » a CERNE produz móveis únicos onde o 

detalhe desempenha um papel relevante. Todas as criações desta 

empresa são pensadas, desenhadas e produzidas com carinho 

ambicionando, deste modo, atingir uma qualidade extrema;

3.  ECOLOGIA E SAÚDE » o respeito pela natureza é uma 

das grandes preocupações desta empresa. Não se apresenta como 

uma moda recente uma vez que se encontra presente desde o 

início da formação da empresa.

Tab.03: Número de trabalhadores da empresa CERNE 47

O mobiliário produzido por esta empresa, situada na zona industrial de Lavagueiras, Castelo de Paiva, 

proporciona ao consumidor inúmeras oportunidades. 

47  Dados fornecidos pela Dr.ª Olívia, administradora da empresa CERNE

Tabela XX - Número de trabalhadores da empresa Cerne

Homens

Mulheres

Total

Total 1,186

SexoAno Número

101

101

202

Homens

Mulheres

Total

110

116

226

Homens

Mulheres

Total

87

134

221

Homens

Mulheres

Total

91

135

226

Homens

Mulheres

Total

67

98

165

Homens

Mulheres

Total

56

90

146
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Tab.04: Análise de vendas da empresa Cerne de 2006 a 2010 (valores em euros)48

48  Dados fornecidos pela Dr.ª Olívia, administradora da empresa CERNE

Tabela XX - Análise de vendas da empresa Cerne de 2006 a 2010 (valores em euros)

Alemanha

Angola

Espanha

Portugal

Total

Cabo Verde

Espanha

Inglaterra

Portugal

Total

Espanha

França

Inglaterra

Portugal

Total

Alemanha

Angola

Bélgica

Espanha

Inglaterra

Polónia

Portugal

Total

Alemanha

Bélgica

Espanha

Inglaterra

Israel

Portugal

Total

454.09

3,967,055.40

6,235.60

3,973,745.09

5,994,784.70

73,644.40

6,068,429.10

3,050,932.21

27,355.13

2,237,192.52

6,215,479.86

246,805.15

42,712.00

2,477,643.77

2,152,697.16

20,609.29

4,940,467.37

308,406.68

200,941.93

2,504,007.97

737,196.03

3,750,552.61

1,117.27

3,431,014.17

3,432,131.44

1,191.96

3,563,125.87

3,564,317.83

2,483,442.95

2,483,442.95

2,110,587.84

2,110,587.84

1,228,075.27

1,228,075.27

Total 12,818,555.33 5,768.39 24,948,674.03 37,772,997.75

PaísAno

Mercado

Nacional

3,938.52

3,938.52

571.85

571.85

378.00

378.00

880.02

880.02

Outros 
Países

União
Europeia

454.09

3,938.52

3,968,172.67

3,437,249.77

7,409,815.05

571.85

5,995,976.66

73,644.40

3,563,125.87

9,633,318.78

3,950,932.21

27,355.13

2,237,192.52

2,483,442.95

8,698,922.81

246,805.15

378.00

42,712.00

2,477,643.77

2,152,697.16

20,609.29

2,110,587.84

7,051,433.21

308,406.68

200,941.93

2,504,007.97

737,196.03

880.02

1,228,075.27

4,979,507.90

Total
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Segundo a CERNE, os produtos comercializados pela empresa fazem bem à saúde. Ao utilizar a madeira 

como material de eleição o mobiliário tem a capacidade de estabilizar a humidade natural do ambiente 

em que se encontra. As fibras da madeira representam um estabilizador natural de humidade, no inverno 

absorvem a humidade que é libertada para o ambiente no verão. Deste modo, a escolha de uma composição 

de sala produzida com este material contribui para a diminuição de alergias e problemas respiratórios. 

Em segundo lugar, a empresa é detentora de uma consciência ambiental singular. Como já observamos 

nos capítulos anteriores, materiais como o plástico e o metal possuem uma pegada ecológica bastante 

elevada contribuindo, assim, para o aumento do efeito de estufa através de emissões de dióxido de car-

bono resultantes da sua extracção, fabricação e posterior eliminação, ao contrário da madeira e seus deri-

vados que representam uma matéria-prima 100% natural. A madeira maciça, em oposição aos produtos 

derivados da madeira, é ainda extremamente durável. Esta característica é um factor ecológico bastante 

importante, quanto mais resistente for a madeira menos quantidade é necessária extrair, ou seja, menos 

árvores precisam de ser abatidas. É importante referir, ainda, que os tratamentos conferidos á madeira 

não são agressivos nem para a saúde humana nem para o ambiente, uma vez que é aplicado, como tra-

tamento de superfície da madeira, um óleo biológico. Como reconhece a Dr.ª Olívia na entrevista reali-

zada (Apêndice B) “Os tratamentos usados são vernizes de base aquosa, óleos e ceras para protecção 

e preservação da madeira e corantes para lhes dar cor. De notar que os óleos, as ceras e os corantes 

são produtos naturais que facilitam a reciclagem e a reutilização. Já os vernizes, apesar de não serem 

produtos naturais mas como têm uma base aquosa, têm taxas de impregnação da madeira relativamente 

baixa, possibilitando também a posterior reciclagem e reutilização”. Segundo os criadores das linhas de 

mobiliário CERNE o design desenvolvido procura a simplicidade e a sobriedade. O design intemporal 

apresenta-se aqui como mais uma característica sustentável. O combate ao consumismo desmesurado é 

um conceito defendido por esta empresa, não acreditando na troca permanente de bens a CERNE produz 

móveis que se destinam a durar uma vida inteira.

Por fim, a empresa acredita que as peças de mobiliário da CERNE fazem bem à alma. Possuir um pro-

duto CERNE é saber que se obtém um produto natural trabalhado com cuidado e carinho, no respeito 

pelas leis do trabalho europeias e pela dignidade humana, estando assim preocupada com a sua respon-

sabilidade social.
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Fig.22: Linha Celtia 49

Fig.23: Linha Benjamim 50

49    http://www.cerne.com/celtia.aspx
        Consultado a 18.02.2011

50  http://www.cerne.com/Benjamin.aspx
      Consultado a 18.02.2011 
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Fig.24: Linha Frame 51

6.1.1. Fabrico

O modo como uma empresa encara o método de produção dos seus produtos revela muito sobre a sua 

posição no mercado. Nos dias que correm, estamos cada vez mais submersos em produtos descartáveis e 

somos representados por uma sociedade consumista, as empresas representam, aqui, um ponto de viragem 

nesta situação insustentável, é necessário produzir objectos socialmente responsáveis e ambientalmente 

sustentáveis, através de métodos de produção amigos do ambiente.

Na entrevista realizada à Dr.ª Olívia, ficámos a perceber um pouco mais sobre o método de produção 

da empresa. “A linha de produção da Cerne está optimizada para evitar e reutilizar ao máximo todos os 

desperdícios, desde a serração ao produto final. Muitos desperdícios, incluindo o serrim, são utilizados 

para produção de energia (caldeira) ou até vendidos a outras indústrias, como é o exemplo da indústria 

avícola (o serrim é usado para cobrir o chão dos aviários)”. Percebemos ainda que a linha de produção 

da CERNE está baseada no sistema Lean, explicado pela Dr.ª Olívia.“Este sistema visa, entre outros 

aspectos, a sustentabilidade, evitando desperdícios, stocks e tempo desnecessário.

Os pontos-chave do lean manufacturing são:

1.  Qualidade total imediata » ir em busca do “zero defeito”, detecção e solução de problemas na origem;

51  http://www.cerne.com/Frame.aspx
      Consultado a 18.02.2011
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2.  Minimização do desperdício » eliminação de todas as actividades que não têm valor agregado e 

redes de segurança, optimização do uso dos recursos escassos (capital, pessoas e espaço);

3.  Melhoria contínua » redução dos custos, melhoria da qualidade, aumento da produtividade e 

compartilha da informação;

4.  Processos “pull” » os produtos são retirados pelo cliente final, e não empurrados para o fim da 

cadeia de produção;

5.  Flexibilidade » produzir rapidamente diferentes lotes de grande variedade de produtos, sem com-

prometer a eficiência devido a volumes menores de produção.”

O método de produção adoptado pela empresa de mobiliário em madeira – CERNE, é constituído por 

quatro fases distintas de trabalho, são elas:

1.  Serração » a CERNE é uma empresa totalmente verticalizada, isto é, todo o processo produtivo é 

controlado ao pormenor, desde o toro até a casa do cliente. O objectivo é oferecer uma garantia de qua-

lidade desde o início, desde a matéria-prima. O toro é cortado em tábuas na serração;

2.  Secagem e corte » as tábuas são cortadas em réguas para produzir painéis. É nesta fase do processo de 

produção que todos os defeitos relativos à madeira são eliminados através de máquinas de corte automati-

zado que excluem os defeitos e optimizam as réguas para as medidas padronizadas à elaboração do painel;

3.  Fabrico e lixagem » depois de cortado, o painel encontra-se pronto para ser transformado nos diver-

sos componentes do móvel. Nos centros de trabalho os painéis são transformados em componentes através 

de desenhos técnicos fornecidos digitalmente. De seguida todos os componentes são lixados. No entanto, 

devido às arestas duras e às marcas que as máquinas de lixar deixam, a empresa possui uma lixagem manual 

para finalizar este processo. Aqui os componentes são afagados para entrarem na linha de acabamentos;

4.  Acabamento e embalagem » na montagem o móvel é construído de modo a que se possa proceder 

à inspecção final antes de ser embalado. Ao longo de todas as fases a CERNE possui um sistema de auto-

-controlo de qualidade, no entanto é na inspecção final que se garante que nada falhou no processo produtivo.
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Fig.25: Esquema da linha de produção da Cerne 52

6.1.2. Serviços

A empresa CERNE destaca-se no mercado por comercializar não apenas mobiliário de qualidade, mas 

uma solução de interiores inspirada no conceito ECO-HOME DESIGN.

Nas lojas CERNE estão presentes outras duas marcas associadas, a BOA SAFRA, uma selecção de 

produtos, designers e marcas que complementam a oferta do mobiliário existente; e a myHOME o ate-

lier que presta um serviço de aconselhamento e de projecto de interiores, acompanhando o cliente até à 

execução do seu ambiente de sonho.

Fig.26: Boa Safra 53 

52  Dados fornecidos pela Dr.ª Olívia, administradora da empresa CERNE

53  http://www.boasafra.bigcartel.com/
      Consultado a 18.02.2011

Recepção de 
matérias-primas

Serração Fabrico

Lixar /PolimentoAcabamento

EmbalagemAcessórios Stock

Montagem Distribuição

ou ou

Figura XX - Esquema da linha de produção da fábrica de mobiliário Cerne
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O negócio obriga a uma dedicação intensa tanto da parte da empresa como da parte do cliente, de modo 

a que o resultado final cumpra os padrões estabelecidos. A empresa ambiciona ser a marca de referência 

no sector CASA com posicionamento de ECO-HOME DESIGN.

 

Fig.27: myHOME 54

A empresa responsabiliza-se por oferecer aos clientes:

•  Mobiliário com desenho próprio;

•  Complementos de decoração exclusivos;

•  Formação no uso do software de apoio a projectos de interiores;

•  Garantia de qualidade e assistência pós-venda;

•  Prazos de entrega rigorosos;

•  Publicidade a definir entre as partes;

•  Participação em feiras;

•  Material promocional;

•  Serviço de Decoração;

•  Garantia de exclusividade por área Geográfica;

54  http://www.cerne.com/docs/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_myHOME.pdf
      Consultado a 18.02.2011 
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6.1.3. Garantia

A CERNE – Indústria de Mobiliário, S.A. garante que o cliente ficará sempre satisfeito por optar por 

mobiliário de madeira produzido por esta empresa, tanto no presente como no futuro. 

A empresa de mobiliário apresenta, também, um elevado grau de preocupação com o ambiente glo-

bal, transparecendo este facto pela escolha do material de todos os objectos produzidos pela empresa. É 

apresentado um produto de grande qualidade e 100% natural, pois é construído na sua totalidade com 

madeira maciça e finalizado com um acabamento não tóxico que realça as características naturais do 

pinho e lhe confere toda a sua beleza exterior.

O mobiliário CERNE contribui, deste modo, para o equilíbrio higrométrico do ambiente que respi-

ramos, como já foi referido. As fibras de madeira devidamente secas irão absorver, nas estações mais 

húmidas, a humidade excessiva do ambiente que a rodeia e, no Verão, irão libertar a humidade que o seu 

ambiente necessita. Ao reter e libertar humidade, as dimensões dos componentes dos móveis vão variar 

e verificamos que, por exemplo, de Verão, as portas têm uma abertura entre elas e nas outras estações 

estão mais juntas, e também que as gavetas no Verão “correm” melhor. Estas propriedades da madeira 

foram devidamente estudadas pelos técnicos da CERNE que estabeleceram as folgas necessárias para 

ambientes considerados normais no nosso país. 

No caso de ocorrerem anomalias nos produtos CERNE vendidos a empresa garante assistência técnica 

gratuita, tanto em mobiliário com defeitos de fabrico, em problemas de montagem ou em caso de ano-

malias de expansão da madeira devido a problemas de humidade. Todo o mobiliário é cunhado a fogo e 

entregue com um Certificado de Garantia.

Pela análise deste caso de estudo podemos observar que esta empresa se encontra alerta para as opor-

tunidades que advêm de um desempenho sustentável dos seus produtos. No entanto, o intuito desta 

dissertação é contribuir para elevar o nível ecológico da CERNE proporcionando-lhes uma opção de 

reutilização para o seu mobiliário em fim de vida útil.

Resumo: Neste capítulo foi divulgada e caracterizada a empresa que serviu de base para o desenvol-

vimento da presente investigação.



122

Capítulo VI - Caso de Estudo

BOA SAFRA (2010) [consultado a 18 de Fevereiro de 2011] Disponível em: http://www.ecohomedesign.

pearlsoftware.net/

BOA SAFRA (2010) [consultado a 18 de Fevereiro de 2011] Disponível em: http://www.boasafra.big-

cartel.com/

CERNE – Cerne, Expressões do Autêntico. Portugal: CERNE – Indústria de Mobiliário, S. A., [s.d.]. 

Catálogo.

CERNE (2010) [consultado a 18 de Fevereiro de 2011] Disponível em: http://www.cerne.com/docs/

Apresenta%C3%A7%C3%A3o_myHOME.pdf

CERNE (2010) [consultado a 20 de Março de 2009] Disponível em: http://www.cerne.com/Default.aspx
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7.1. Projecto

Como todos nós sabemos a ecologia e o equilíbrio ambiental são os fundamentos básicos de toda a vida na 

terra. No entanto, como pudemos observar nos capítulos anteriores, o design tem vindo a influenciar de forma 

profunda, directa e negativa a forma como as diferentes sociedades e culturas interferem no ecossistema.

Ao tentar alertar instituições, sociedades e designers, para a imensurável crise ambiental pela qual o nosso 

planeta está a passar pretende-se com esta investigação que cada vez mais empresas se apercebam que a 

gestão ambiental é uma questão estratégica de negócios com um enorme potencial para um impacto dura-

douro sobre o desempenho da empresa. Não está longe, no entanto, o momento em que será obrigatório 

para todas as empresas a implementação de estratégias que se destinam a reduzir os impactes ambientais dos 

seus produtos e serviços. Nenhuma empresa que pretenda permanecer competitiva, aberta a novos merca-

dos e a novas oportunidades, pode dar-se ao luxo de ignorar as exigências globais de qualidade ambiental.

Nos últimos anos temos observado que as diversas pesquisas no âmbito do desenvolvimento de produ-

tos sustentáveis têm aumentado consideravelmente devido à crescente preocupação ambiental, o sector 

do mobiliário não é excepção.

Assim, com base nas conclusões da análise do estado da arte, particularmente das estratégias mais ade-

quadas para a redução do impacte ambiental do mobiliário de madeira e da conjugação destas com o que 

foi descrito no parágrafo anterior, a estratégia apresentada nesta investigação é que a nova composição de 

sala seja produzida através das peças da composição de sala da linha Âmbar, promovendo, deste modo, 

um menor desperdício de matérias-primas e uma redução dos impactos ambientais.

Segundo Dorothy Mackenzie (1991) no seu livro Green Design-Design for the Environment, existem 

oito características que possibilitam que um produto seja mais ecológico:

1.  Componentes facilmente desmontáveis;

2.  Redução de uso de vários tipos de materiais;

3.  Evitar misturar materiais que não são compatíveis;

4.  Evitar materiais compósitos;

5.  Identificar materiais;
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Fig.28: Achair - Imagem da Internet 55

55  http://inhabitat.com/curvy-steam-bent-achair-is-a-wood-awards-innovation-winner/
      Consultado a 10.03.11

O amplo conceito de durabilidade consiste em manter um pro-

duto funcional, eficiente e culturalmente relevante ao longo de 

um período mais longo do que os consumidores têm vindo a 

esperar. A capacidade de reutilização é uma forma de extensão 

de vida do produto que está preocupada em diminuir o número 

de impactos ambientais libertados para o ambiente no fim do 

seu tempo útil de vida.
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6.  Assegurar que qualquer componente que possa produzir contaminantes seja facilmente desmontável;

7.  Projectar componentes facilmente reparáveis ou substituíveis;

8.  Permitir a substituição de componentes tecnológicos.

(MACKENZIE, 1991, p.34)

Hoje em dia, tanto os designers como os consumidores estão a começar a pensar para além dos produ-

tos de forma visual e tecnológica começando a analisar o que acontece quando são produzidos e o que 

ocorre quando eles são eventualmente eliminados. 

Adoptar uma estratégia de prevenção através do aumento do tempo útil de vida de um produto é parti-

cularmente importante. Este conceito permite reduzir as pressões sobre o ambiente, a utilização avultada 

de recursos naturais em vias de extinção e a minimização da produção de resíduos, derivados da elimi-

nação do produto, possibilitando ao utilizador aumentar o rendimento da utilização do produto e obter 

lucro através de um produto que se destina a durar mais tempo. Duplicar o tempo de vida de um produto 

pode resultar na diminuição, em mais de metade, da quantidade de resíduos gerada na fabricação. Em 

geral, o design que se destina ao aumento da durabilidade do produto diminui o fluxo de materiais ao 

longo de todo o seu ciclo de vida.

Ao considerar questões ambientais, como é o exemplo do aumento de vida útil de um produto, as 

empresas acabam por aumentar a qualidade do produto e do seu processo produtivo, melhorar a imagem 

do produto e da empresa e consequentemente conseguir bons resultados económicos.

O mobiliário é uma peça fundamental no quotidiano da maioria dos seres humanos, no entanto, para 

além da sua estética e funcionalidade implícita é necessário, hoje mais do que em qualquer outra ocasião 

da história da humanidade, que estas peças insubstituíveis sejam também responsáveis pelo ambiente 

do nosso planeta. Assim, é indispensável repensar o modo como o mobiliário é projectado e considerar 

uma reutilização das matérias-primas que eles ostentam.

Como já foi mencionado nesta dissertação, a sustentabilidade sugere a aceitação dos limites ambien-

tais, sociais e económicos que prevalecem num país desenvolvido e o reconhecimento de que a nossa 

riqueza material e bem-estar físico depende da saúde da própria natureza. Como designers, devemos 

projectar todos os produtos para que respeitem estes conceitos continuando, no entanto, a conter todos 
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os aspectos positivos, como a funcionalidade, a ergonomia e a estética, que têm vindo a ser produzidos 

ao logo de todos estes anos.

Assim, tendo como ponto de partida toda a informação teórica analisada nos capítulos anteriores e 

recorrendo a uma empresa portuguesa de produção e comercialização de mobiliário, a CERNE – Indús-

tria de Mobiliário, S.A, a presente investigação apresenta neste capítulo o conceito elaborado com base 

na estratégia de reutilização de uma das composições de sala apresentadas no catálogo desta empresa.

Apoiados no conceito de qualidade e fiabilidade do mobiliário da empresa e nas questões ambientais 

que têm suscitado grandes discussões entre designers e comunidades ambientalistas, pensámos que seria 

necessário adoptar uma estratégia em que o material empregue na produção do mobiliário fosse total-

mente, ou na sua maioria, reaproveitado, diminuindo assim a quantidade de recursos naturais que são 

desperdiçados e a quantidade de lixo que é depositada em aterros todos os dias. Depois de analisar este 

problema chegámos à conclusão de que seria necessário repensar algumas das fases do ciclo de vida dos 

produtos, mais especificamente, no que se refere à fase de fim de vida do mobiliário. Com a evolução do 

projecto conceptual, e com base na pesquisa efectuada, concluímos que utilizar a reutilização do produto 

como base para o aumento de tempo útil vida do mobiliário seria uma boa solução.

Assim, para o desenvolvimento do trabalho empírico desta dissertação foi necessário recorrer ao catálogo 

da empresa CERNE de modo a encontrar uma linha da gama de produtos que possibilitasse o projecto 

de reutilização da composição de sala seleccionada. 

Em 2005, a empresa CERNE lançou a linha de mobiliário Âmbar. Esta linha visa a flexibilidade total, 

o que permite aos consumidores uma grande variedade de soluções. A empresa refere que esta linha é 

baseada num design contemporâneo e construída em madeira maciça através de técnicas de construção 

de mobiliário com séculos de sabedoria e pretende representar a singularidade de uma pedra âmbar.

Para além destas características atribuídas pela empresa, a escolha da linha Âmbar para o projecto de 

reutilização de uma composição de sala recai sobre outros aspectos. Em primeiro lugar, pensámos que 

seria útil desenvolver um projecto de reutilização de uma linha mais antiga, actualmente fora de pro-

dução, para que os clientes da CERNE pudessem ter a oportunidade de modificar ou reutilizar os pro-

dutos adquiridos. Em segundo lugar, o mobiliário deveria ser produzido com a madeira mais utilizada 

em Portugal, o pinho, segundo os dados relativos a 2010, o INF 56 contabiliza uma percentagem de 27% 

56  http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/ifn/resource/ficheiros/ifn/Apresenta-IFN5-AFN-DNGF-JP.pdf    
      Consultado a 28.06.2010
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de ocupação desta árvore em território nacional. O uso do pinheiro-bravo como matéria-prima primor-

dial para a concepção deste mobiliário facilita a linha de produção e, acima de tudo, mantém o ideal de 

sustentabilidade através do uso de madeira proveniente de plantações sustentáveis de madeira, recurso 

que a empresa em questão obtém, não só no mercado nacional, como também numa reserva de pinhei-

ros gerida de forma sustentável pela própria CERNE. Por último, a grande quantidade de componentes 

utilizados na produção dos móveis da linha Âmbar fornece uma elevada quantidade de material para a 

remanufactura de um novo produto.

A linha de mobiliário Âmbar, eleita como ponto de partida para a parte prática desta dissertação, apre-

senta múltiplas opções de composição. Encontramos opções para quarto e sala de estar ou de jantar, sendo 

necessário, então, limitar o objecto de estudo do projecto. Para tal, foi seleccionada uma composição de 

sala com vários módulos independentes para se efectuar a sua reutilização, representada na figura 28. 

Fig.29: Composição de sala Linha Âmbar 57

57  CERNE - Cerne, Expressões do Autêntico. Portugal: CERNE - Indústria de Mobiliário, S. A., [s. d.]. Catálogo
       Consultado a 03.03.2010  
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A composição de sala original da linha Âmbar é constituída por quatro módulos principais, representados 

em desenhos técnicos fornecidos pela empresa CERNE no apêndice C, o móvel de TV (A) 58 , produzido 

em madeira e com aplicações de vidro nas duas portas que o constituem, tal como alguns elementos de 

junção (dobradiças, parafusos e calhas deslizantes para gavetas), o móvel de arrumação (B), todo pro-

duzido em madeira possui, para além da madeira, elementos de junção em metal, temos ainda o móvel 

suspenso (C), fabricado em madeira com um painel de metal colocado na parte posterior do mesmo para 

que possa ser fixado na parede, tal como os restantes módulos apresenta elementos de junção no mesmo 

material. Por fim, a composição de sala base da linha Âmbar possui uma estante (D), a estante para além 

dos elementos essenciais em madeira e junções metálicas é constituída por uma porta de vidro.

                Fig.30: Móvel TV

                  Fig.31: Móvel Suspenso                                                                       Fig.32: Estante

                                                   Fig.33: Móvel Arrumação

58  Codificação presente nos desenhos técnicos da composição escolhida, cada letra representa um módulo da composição de sala.
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A

Móvel TV

B

Móvel ARRUMAÇÃO

C

Móvel SUSPENSO Estante

D
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Tendo esta composição de sala como apoio para o projecto que se pretende desenvolver nesta disser-

tação começamos a pensar nas soluções que poderiam ser aplicadas numa estratégia de reutilização de 

mobiliário em madeira maciça.

7.1.1. Características

O projecto, como já foi referido, iniciou-se com a escolha de uma linha da gama de produtos da empresa 

CERNE. A linha Âmbar é detentora, em valores aproximados, de uma área total de 190,50m2 e um volume 

de 1370,30m3 (Apêndice C), números que representam uma grande quantidade de material que pode ser 

reaproveitado.

Partindo dos desenhos técnicos que a empresa facultou para a elaboração deste projecto foram executadas 

inúmeras soluções conceptuais para a nova composição de sala. Contudo, o objectivo base do trabalho era 

reaproveitar o máximo de peças possíveis da composição original, o que levou à reutilização de todos os 

módulos da composição de sala da linha Âmbar. Apesar de terem sido reaproveitados, os módulos foram 

dimensionalmente readaptados (figura 35) com o intuito de formular uma nova composição de sala com 

linhas simples e modernas que permitissem várias conjugações entre si.

O produto final, Reuse, é uma composição de sala com menor valor comercial uma vez que a qualidade 

nela implícita não se encontra ao nível da composição de sala original ou dos restantes produtos comer-

cializados por esta empresa, no entanto, pensamos que é uma boa solução de reutilização de produtos 

em risco de eliminação que pode ser vendida a um público-alvo com expectativas diferentes, como por 

exemplo jovens alocados da sua terra natal que se ausentam para estudar ou trabalhar.

Com base em todas estas questões e em toda a pesquisa efectuada são apresentadas, de seguida, as 

características formais aplicadas no projecto de reutilização da composição de sala da linha Âmbar, da 

empresa portuguesa de mobiliário em madeira CERNE.

7.1.1.1. Material

A escolha do material a aplicar em qualquer projecto de design requer uma ponderação aprofundada 

das características e qualidades que estes têm para oferecer.
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Fig.34: Composição de sala Linha Âmbar

Fig.35: Composição de sala Reuse



Design de Mobiliário Sustentável: Extensão do Tempo Útil de Vida do Produto pela Reutilização

131

Fig.36: Diagrama do processo de reutilização (totalidade do projecto prático no Apêndice C)

A

Móvel TV

D

Estante Módulo TV

E

Módulo TV

A 1.5
A 1.6
A 1.8
D 1.5
D 1.6

E 1.2
E 1.2
E 1.3
E 1.1
E 1.1

A 1.5 E 1.2 (x 2)

Legenda

Nome:
Material:

Operações transformação:
Escala:

Unidade de medida:

MÓDULO TV

MADEIRA DE PINHO

CORTAR E LIXAR

1/10
MILÍMETROS

Módulos da linha Reuse criados pela reutilização:

» Para identificar toda a informação proveniente da linha 

Reuse utiliza-se uma moldura a verde escuro;

» Módulos identificados por uma letra:

• E = Módulo TV;

• F = Módulo GAVETAS;

• G = Módulo STORAGE I;
• H = Módulo STORAGE II;
• I = Módulo STORAGE III;
• J = Módulo STORAGE IV.

Móveis da linha Âmbar usados para reutilização:

» Para identificar toda a informação proveniente da linha 

Âmbar utiliza-se uma moldura a verde claro;

» Móveis identificados por uma letra:

• A = Móvel TV;

• B = Móvel ARRUMAÇÃO;

• C = Móvel SUSPENSO;

• D = Estante.

Componentes da linha Âmbar utilizados para criar 
os componentes da linha Reuse:

» Componentes identificados por uma letra e número;

» A coluna da esquerda refere-se aos componentes da 

linha âmbar e a da direita aos componentes da linha 

Reuse;

» Neste quadro estão identificados todos os componentes 

reutilizados da linha Âmbar para a criação do produto 

final da linha Reuse.

Componentes da linha Âmbar:

» Identificação do componente por uma letra e número.

Componentes da linha Reuse:

» Identificação do componente por uma letra e número;

» (x2) = componente a duplicar.

Legenda com informação referente ao produto:

» Nome do módulo a produzir;

» Material utilizado;

» Operações a efectuar no processo de produção;

» Escala do desenho técnico;

» Unidade de medida do desenho técnico.
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Inevitavelmente, todo o produto tem uma duração limitada, pode tornar-se redundante, partir ou sim-

plesmente tornar-se desactualizado. (…) Considerar materiais de baixo impacto ambiental é fundamental. 

Materiais renováveis, materiais não tóxicos e materiais fáceis de reciclar são todos escolhas inteligentes. 

(…)59  (BROWER, MALLORY e OHLMAN, 2005, p.16).

Os materiais possuem, como temos vindo a constatar ao longo deste trabalho, impactes sobre o meio 

ambiente durante a extracção, o processamento, o transporte e a transformação final de um produto. O 

material utilizado tem, deste modo, um grande impacto ambiental sobre o desempenho ambiental do 

produto, influenciando a sua eficiência energética, a fabricação e a utilização.

Seguindo o conceito da empresa escolhida para caso de estudo, a CERNE, e tratando-se de uma reu-

tilização do produto original, a linha Âmbar, o projecto tem como material base a madeira. Sendo um 

material orgânico, resistente e com uma grande potencialidade estética é utilizado com alguma frequência 

para a construção de mobiliário.

Fig.37: 100% Madeira maciça 60

59  [T.L. de:] “Inevitably, all design has a limited lifespan, whether it becomes redundant, breaks, or simply becomes outdated. (…) Consi-
dering low-impact materials is vital. Renewable materials, nontoxic materials, and easily recyclable materials are all intelligent options. (…)”

60   CERNE - Cerne, Expressões do Autêntico. Portugal: CERNE - Indústria de Mobiliário, S. A., [s. d.]. Catálogo
       Consultado a 03.03.2010  

Capítulo VII - Projecto



Design de Mobiliário Sustentável: Extensão do Tempo Útil de Vida do Produto pela Reutilização

133

(…) Os designers precisam de estar cientes de que qualquer produto fabricado ou derivado de recursos 

biológicos, tais como a madeira, podem ter implicações para a biodiversidade. Os impactos podem ser 

minimizados através de uma cuidadosa selecção de materiais. (…) 61 (LEWIS e GERTSAKIS, 2001, p.104).

Tal como relatámos no Capítulo II deste trabalho de investigação, a desflorestação com fins de desenvolvi-

mento urbano e aplicações em bens de consumo, como é o caso do mobiliário, tem vindo a aumentar ao longo 

das últimas décadas prejudicando o ambiente global e inúmeras espécies animais que perdem os seus habitats 

naturais levando-as à extinção. A solução passa por recorrer a um sistema de gestão florestal sustentada, como 

é o caso da empresa CERNE, que possui uma vasta plantação florestal de pinheiros-bravos junto da fábrica.

A madeira de produção sustentada é o material ideal para a elaboração deste tipo de produto uma vez que é 

um material proveniente de uma matéria orgânica e por conseguinte é 100% reciclável. A madeira possibilita, 

também, a oportunidade de prolongamento do tempo útil de vida de um produto através da sua longa duração. 

7.1.1.2. Reutilização

Com o passar dos anos e com o agravamento dos problemas ambientais a que temos assistido os desig-

ners, os consumidores e as empresas começam a pensar para além do produto de forma visual e funcional 

começando a analisar o que acontece quando os produtos são produzidos e quando, eventualmente, o seu 

tempo de vida útil chega ao fim.

O tempo de vida do produto pode ser estendido de diversas maneiras. A vida pode ser prorrogada ao 

projectar produtos que podem ser economicamente reparados ou adaptados. (…) Alternativamente os 

produtos podem ser prolongados pela remanufactura – recuperar produtos utilizados, ou os componen-

tes é uma condição semelhante à dos produtos novos ou a antigos produtos, passando a trabalhar para o 

mercado em segunda mão. (…) 62 (BHAMRA e LOFTHOUSE, 2007, p.50).

61  [T.L. de:] “Inevitably, all design has a limited lifespan, whether it becomes redundant, breaks, or simply becomes outdated. (…) Consi-
dering low-impact materials is vital. Renewable materials, nontoxic materials, and easily recyclable materials are all intelligent options. (…)”

62  [T.L. de:] “Product lifespan can be extended in a number of ways. Lifetimes can be extended by designing products which can be 
economically repaired or upgraded (…). Alternatively, product lifespans can be extended by remanufacturing – restoring used products, 
or components to a condition similar to that of new products or by passing old working products to the second-hand market (…).”
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A proposta apresentada neste projecto tem como intuito reutilizar o material da composição de sala da 

linha seleccionada de modo a projectar uma nova, funcional, esteticamente apelativa e sustentável. Ao 

reutilizar o produto em questão estamos a prolongar o tempo de vida útil da madeira aplicada contribuindo 

para a diminuição do uso de recursos naturais e conservando o carbono retido neste material. Estamos 

também a facilitar a vida do consumidor, que ao pagar pelo produto original tem a possibilidade de o 

poder converter facilmente numa nova composição de sala original e moderna. 

Um produto reutilizável contribui, assim, para que o impacte no meio ambiente, quando da sua elimi-

nação, seja menor e para que os consumidores possam dar uma nova vida aos produtos que adquiriram 

e que agora, por questões de moda, questões migratórias ou apenas porque se danificou, querem alterar.

7.1.1.3. Modularidade

As exigências constantes que observamos no mercado de hoje impõem às empresas uma evolução 

permanente no desenvolvimento de novos produtos, de modo a adaptarem-se à dinâmica global de com-

petitividade e a satisfazer as necessidades de clientes cada vez mais exigentes. 

Pressionados por resultados mais eficazes nos novos produtos lançados para o mercado e por prazos de 

lançamento cada vez mais reduzidos, os designers de produto enfrentam diversos desafios no desenvol-

vimento de conceitos inovadores de produção. Estes desafios proporcionam a procura de novas soluções 

organizacionais. Uma dessas abordagens é a modularidade. 

A modularidade baseia-se na divisão de um produto (ou produção) em subsistemas independentes, 

geralmente de menor porte, que tem como principais objectivos: facilitar o gerenciamento de produtos e 

processos de produção e organizacionais, possibilitar a realização de actividades de novos produtos em 

paralelo e adaptar a produção às incertezas futuras (MIGUEL, 2009, p.1-2).

A nova composição de sala foi concebida para que seguisse esta concepção modular de modo a permi-

tir a produção de produtos diversificados através da combinação dos subsistemas que a compõem. Esta 

característica possibilita ao consumidor alterar com facilidade a disposição da sua sala evitando que, a 

longo prazo, se sintam tentados a comprar um novo conjunto, eliminando recursos naturais valiosos. 

Capítulo VII - Projecto
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A modularidade implícita a esta composição permite, ainda, uma fácil troca de peças ou módulos que 

estejam estragados. Esta flexibilidade faculta a actualização, manutenção e reparação de um determi-

nado produto, que por sua vez, contribui para aumentar o tempo de vida útil desta composição de sala. 

É necessário referir, ainda, que todos os componentes são de fácil acesso e desmontagem não existindo 

qualquer necessidade de recorrer a instruções.

Fig.38: Composição de sala Reuse, modularidade

A modularidade vem, como já vimos, permitir a extensão do tempo útil de vida da composição de sala 

e proporcionar ao consumidor uma variedade de alternativas de conjugação do produto, podendo, assim, 

escolher os módulos de que mais necessita.
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7.1.1.4. Acabamentos

As técnicas de acabamento consistem na aplicação de substâncias com o intuito de proteger e embelezar 

a madeira. No entanto, a maioria dos produtos utilizados são prejudiciais para o ambiente. Os vernizes 

comuns à base de solventes já provaram a sua durabilidade e preços baixos, porém, são uma grande fonte 

de compostos orgânicos voláteis (COVs).  

O reaproveitamento de materiais naturais descartados provenientes da linha Âmbar da empresa CERNE 

é uma das principais características da nova composição de sala. A reutilização destas peças permite o 

aproveitamento de recursos naturais preciosos. Depois de desmontada a peça original o produto volta à 

linha de produção. Aqui é lixado e, posteriormente, aplicado um óleo ecológico que a empresa, agora, 

atribui à maioria dos seus produtos. Os óleos ecológicos para madeira cuidam e embelezam a madeira 

respeitando ao máximo o ambiente que nos rodeia.

Ao optar por um produto em madeira é essencial escolher um acabamento que não prejudique o ambiente. 

Os acabamentos não tóxicos protegem, cuidam e realçam as características naturais da madeira assim 

como do ambiente do nosso planeta.

7.1.1.5. Rótulo Ecológico

Os rótulos ecológicos são uma medida importante que se destina a incentivar a incorporação de aspec-

tos ambientais nos produtos. A rotulagem e as declarações ambientais fornecem informações sobre um 

produto ou serviço em termos do seu carácter ambiental. 

Responder a novas exigências legislativas (…) irá exigir mudanças significativas em algumas indús-

trias e irá alterar as prioridades em áreas como o design de produto. (…)63  (MACKENZIE, 1991, p.15).

Os consumidores podem usar esta informação na escolha de produtos ou serviços baseados em conside-

rações ambientais. O fornecedor, por seu lado, espera que o rótulo ou declaração ambiental seja efectivo 

para influenciar a decisão de compra em favor do seu produto. Se o rótulo ou declaração ambiental tiver 

63  [T.L. de:] “Meeting new legislative demands (…) will require significant changes in some industries, and will change priorities 
especially in areas such as product design. (…)”
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este efeito, a participação no mercado do produto pode aumentar e outras empresas podem responder 

melhorando os aspectos ambientais dos seus produtos, resultando na redução dos efeitos ambientais 

negativos causados por determinados objectos de uso quotidiano.   

Fig.39: Rótulo Ecológico, disponibilizado pela CERNE 

A CERNE, empresa de mobiliário de madeira, possui um selo de certificação em cada um dos seus 

produtos. O selo ambiental da linha de sala reformulada por esta investigação irá transmitir para além das 

informações genéricas sobre material, acabamentos e distribuição, informações ambientais específicas 

sobre o produto. A composição de sala informa os consumidores sobre o número de vezes que o produto 

foi reutilizado e quais o aditivos utilizados. O produto adverte, também, os consumidores para as formas 

de eliminação ambientalmente responsáveis. 

A rotulagem ecológica, para além de rotular o produto e proporcionar informação aos consumidores 

vem transmitir uma consciência ecológica cada vez mais acentuada.

Resumo: Neste capítulo foi apresentado o projecto de reutilização de uma composição de sala que 

pretende atingir níveis de sustentabilidade mais elevados através de uma abordagem de aumento do 

tempo de vida de utilização. 
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Capítulo VIII - Verificação

Neste capítulo apresentamos a verificação da investigação realizada. Iremos apresentar uma análise 

comparativa com o objectivo de avaliar as duas composições de sala, Âmbar (composição da empresa 

CERNE) e Reuse (composição reutilizada), confrontando-as numa verificação dentro da perspectiva do 

design sustentável.

O método escolhido para validar o projecto de investigação foi sujeitar as duas composições de sala 

a uma checklist adaptada que determina quais as directrizes e critérios de design utilizados na sua con-

cepção. Posteriormente, todos os dados recolhidos serão apresentados de modo a conseguir avaliar se 

os requisitos foram cumpridos.

A checklist a escolher deveria ser actual e avaliar os produtos numa perspectiva do design sustentável em 

vários subcapítulos e, para tal, optámos por empregar uma checklist adaptada do livro Design for Envi-

ronmental Sustainability, de 2008, dos autores Carlo Vezzoli e Ezio Manzini, com o título “Optimização 

da Vida Útil do Produto” onde os produtos são sujeitos a uma avaliação em três subcapítulos importantes:

-  Optimização da vida útil do produto;

-  Melhorar o tempo de vida dos materiais;

-  Projectar para a desmontagem.

Com esta checklist vai-se avaliar as duas composições de 

sala com critérios que são de elevada importância para que 

se consiga reutilizar produtos para a concepção de outros. 

O esquema representa os símbolos usados na verificação 

da cheklist. A cada imagem corresponde uma coluna de qua-

drados, nos quais se assinalam os símbolos ao lado. O “Não 

se aplica” é utilizado quando a questão não é aplicável no 

mobiliário em questão.

Note-se que esta checklist foi adaptada, pois alguns campos 

não se aplicam a produtos em madeira.

- NÃO SE APLICA

- CONFERE

- NÃO CONFERE
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1. Optimização da vida útil do produto

Projectar um tempo de vida apropriado:

- Componentes do produto com vida útil extensível

- Vida útil dos componentes substituíveis de acordo com a duração prevista

- Seleccionar materiais duráveis de acordo com o desempenho e vida útil do produto

- Evitar seleccionar materiais duráveis para componentes e produtos temporários

Fiabilidade:

- Reduzir o número total de componentes

- Simplificar os produtos

- Eliminar ligações fracas

Facilitar a actualização e adaptabilidade:

- Permitir e facilitar a actualização

- Projectar produtos de configuração modular e dinâmica para facilitar a sua

  adaptação em ambientes mutáveis

- Projectar produtos de configuração multifuncional e dinâmica para facilitar a sua 

adaptação em mudanças de origens culturais e físicas individuais

- Projectar produtos actualizáveis no local e adaptáveis

- Projectar documentação e ferramentas complementares que permitam a 

actualização e adaptação do produto

Facilitar a manutenção:

- Simplificar o acesso e desmontagem dos componentes a serem mantidos

- Evitar furos e fendas estreitas para facilitar o acesso para limpeza

- Pré-organizar e facilitar a substituição de componentes de curta duração

- Equipar o produto com ferramentas de fácil utilização para manutenção

- Projectar produtos para fácil manutenção no local

- Projectar documentação e ferramentas de manutenção complementares

- Projectar produtos que necessitem de menos manutenção
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1. Optimização da vida útil do produto

Facilitar a reparação:

- Organizar e facilitar a fácil desmontagem e remontagem dos componentes deterioráveis

- Projectar componentes de acordo com as normas para facilitar a substituição das 

peças danificadas

- Projectar produtos para facilitar a reparação no local

- Projectar ferramentas de reparação, materiais e documentação complementares

Facilitar a reutilização:

- Aumentar a resistência dos componentes dispensáveis e facilmente danificáveis

- Organizar e facilitar o acesso e remoção dos componentes recuperáveis

- Projectar componentes substituíveis e modulares

- Projectar componentes de acordo com as normas para facilitar a substituição

- Projectar partes auxiliares reutilizáveis

- Projectar embalagens reutilizáveis e para reenchimento 

- Projectar produtos para uso secundário

Facilitar a remanufactura:

- Projectar e facilitar a substituição e remoção de componentes facilmente dispensáveis

- Projectar partes estruturais que possam ser facilmente separadas das partes 

externas/visíveis

- Facilitar o acesso aos componentes a serem remanufacturados
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2. Melhorar o tempo de vida dos materiais

Adoptar a abordagem em cascata:

- Organizar e facilitar a reciclagem de materiais em componentes com requisitos 

mecânicos menores

- Organizar e facilitar a reciclagem de materiais em componentes com exigências 

estéticas menores

- Organizar e facilitar a recuperação de energia a partir dos materiais através da 

combustão (valorização energética)

Seleccionar materiais com as tecnologias de reciclagem mais 

eficientes:

- Seleccionar materiais que depois da reciclagem possam recuperar facilmente as 

suas características originais de desempenho

- Evitar materiais compósitos ou, quando necessário, escolher aqueles que são 

facilmente recicláveis

- Projectar considerando o uso secundário dos materiais uma vez reciclados

Facilitar a recolha e o transporte em fim de vida:

- Projectar em conformidade com o sistema de recuperação do produto

- Minimizar o peso total

- Minimizar a desordem e melhorar a capacidade de empilhamento de produtos 

descartados

- Projectar para a compressibilidade dos produtos descartados

- Proporcionar ao usuário informações acerca das modalidades de descarte do 

produto ou das suas partes
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2. Melhorar a vida dos materiais

Identificação dos materiais:

- Codificar os materiais diferentes para facilitar a sua identificação

- Fornecer informações adicionais sobre a idade do material, o número de vezes que 

foi reciclado e os aditivos utilizados

- Indicar a existência de materiais tóxicos ou nocivos

- Utilizar sistemas padronizados de identificação de materiais

- Organizar codificações em locais visíveis

- Evitar a codificação depois das etapas de produção dos componentes

Minimizar o número de diferentes materiais incompatíveis:

- Integrar as funções de modo a reduzir o número total de materiais e componentes

- Estratégia mono-material: apenas um material por produto ou por submontagem

- Usar apenas um material, mas processado em estruturas tipo sandwich

- Utilizar materiais compatíveis (que podem ser reciclados juntos) no produto ou 

subconjunto

- Para montagem utilizar os mesmos materiais ou compatíveis, como nos compo-

nentes (a serem unidos)

Facilitar a limpeza:

- Evitar procedimentos desnecessários de revestimento

- Evitar materiais de revestimento irremovíveis

- Facilitar a remoção de materiais de revestimento

- Usar processos de revestimento que se adeqúem aos materiais revestidos

- Evitar colas ou escolher aquelas que se adeqúem aos materiais a serem reciclados

- Evitar o uso de materiais adicionais para marcação ou codificação

- Marcar e codificar os materiais durante a moldagem
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2. Melhorar a vida dos materiais

Facilitar a decomposição:

- Seleccionar materiais que se decomponham no ambiente seleccionado 

- Evitar a combinação de materiais não degradáveis com produtos que 

se vão decompor

- Facilitar a separação dos materiais não degradáveis

Facilitar a combustão:

- Seleccionar materiais de alto valor energético para os produtos que 

vão ser incinerados

- Evitar materiais que emitem substâncias perigosas durante a incineração

- Evitar os aditivos que emitem substâncias perigosas durante a incineração

- Facilitar a separação de materiais que possam comprometer a eficiência de 

combustão (baixo valor energético)
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3. Projectar para a desmontagem

Reduzir e facilitar as operações de desmontagem e separação:

Arquitectura Global:

- Dar prioridade à desmontagem de componentes ou materiais tóxicos e perigosos

- Dar prioridade à desmontagem de componentes ou materiais com maior valor 

económico

- Dar prioridade à desmontagem dos componentes mais facilmente deterioráveis

- Abranger estruturas modulares

- Dividir o produto em subconjuntos facilmente separáveis e manipuláveis

- Minimizar as dimensões globais do produto

- Minimizar hierarquicamente as conexões entre os componentes dependentes

- Minimizar as diferentes direcções no processo de desmontagem de componentes 

e materiais

- Aumentar a linearidade do percurso de desmontagem

- Usar um sistema em sanduíche de desmontagem com elementos de união centrais

Forma dos componentes e das peças:

- Evitar componentes difíceis de manusear

- Evitar componentes assimétricos, a menos que exigido

- Projectar superfícies inclinadas e características de manuseamento em conformi-

dade com as normas

- Organizar as superfícies inclinadas em torno do centro de gravidade do produto

- Projectar para a fácil centralização na base de componentes

Forma e acessibilidade das articulações:

- Evitar sistemas de junções que requerem intervenções simultâneas para a abertura

- Minimizar o número total de elementos de fixação

- Minimizar o número total de diferentes tipos de fixadores (que necessitem de 

ferramentas diferentes)

- Evitar fixadores difíceis de manusear

- Projectar entradas acessíveis e reconhecíveis para o desmantelamento

- Projectar pontos acessíveis e controláveis de desmantelamento
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3. Projectar para a desmontagem

Acoplar sistemas de junção reversíveis:

- Empregar junções de duas direcções, do tipo snap-fit

- Empregar juntas que sejam abertas com ferramentas comuns

- Empregar juntas que sejam abertas com ferramentas especiais, quando a abertura 

seja perigosa

- Utilizar parafusos com cabeças sextavadas

- Preferir porcas e clipes do que parafusos auto-roscantes

- Utilizar parafusos feitos de materiais compatíveis com os componentes de junção, 

de modo a evitar a separação antes da reciclagem

Envolver sistemas de montagem definitiva facilmente desmontáveis:

- Evitar rebites em materiais incompatíveis

- Evitar grampos em materiais incompatíveis

- Evitar a colagem com adesivos

- Empregar adesivos facilmente removíveis

Projectar com novas tecnologias e características especiais para 

esmagamento e posterior separação:

- Projectar para a separação adequada de materiais incompatíveis

- Dotar o produto com um dispositivo para separar materiais incompatíveis

- Empregar elementos de junção que permitam a sua destruição química ou física

- Fazer os pontos de ruptura facilmente acessíveis e reconhecíveis

- Fornecer os produtos com informações para os usuários sobre as características 

de separação/esmagamento

- Utilizar materiais que são facilmente separáveis depois de terem sido esmagados

- Usar peças adicionais que se separem facilmente após a tritura dos materiais

[adaptado de:] MANZINI, Ezio e VEZZOLI, Carlo - Design for Environmental Sustainability. 1ªEdição. Londres: Springer, 2008.
p. 266 à 271. ISBN 978-88-0816744-6
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ÂMBAR DA CERNE

= 25

= 10

= 3

= 28

= 6

= 4

reuse

ÂMBAR DA CERNE

= 68

= 32

= 7

= 86

= 15

= 6

reuse

ÂMBAR DA CERNE

= 23

= 11

= 2

= 29

= 7

= 0

reuse

ÂMBAR DA CERNE

33 QUESTÕES

36 QUESTÕES

38 QUESTÕES

107 QUESTÕES

= 20

= 11

= 2

= 29

= 2

= 2

reuse

Total

3. Projectar para a desmontagem

2. Melhorar o tempo de vida dos materiais

1. Optimização da vida útil do produto
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68 « CONFERE » 86
32 « NÃO CONFERE » 15
7 « NÃO SE APLICA » 6

Gráfico Âmbar

Fig.40: Gráficos comparativos das linhas Âmbar e Reuse

A análise comparativa do produto Reuse com a composição de sala Âmbar da CERNE vem demonstrar 

que é possível projectar móveis através da reutilização de outros usados, criando uma linha de mobiliário 

em madeira maciça numa nova linha com características inovadoras, ecológicas e com uma forte cariz 

de consciencialização social.
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Tendo em consideração o estado do nosso planeta, causado pela produção e eliminação de produtos 

industriais, a era de produção em massa pela qual atravessamos deverá sofrer profundas alterações em 

diversos níveis. 

O design aparece aqui como uma ferramenta poderosa que a humanidade pode utilizar para dar forma 

ao ambiente, o que vai exigir uma grande responsabilidade moral e social por parte de todos os designers 

e também dos consumidores a nível individual e empresas.

Todos nós teremos de aprender a consumir menos recursos ambientais. É necessário criar novas for-

mas de sociedade, tanto a nível local como global. Desta forma, seremos capazes de fazer uma transição 

rumo à sustentabilidade. Os sistemas e os serviços deverão tornar-se mais prolíficos nos próximos anos. 

Prevê-se, ainda, que o comércio de bens materiais seja, cada vez mais, afectado por exigências legais e 

dos consumidores por produtos industriais ecológicos. As tendências de consumo incluem produtos cada 

vez mais personalizados.

Descobrir soluções ecológicas para a indústria, a sociedade e o meio ambiente é o novo desafio do 

design. Apesar do contexto económico ser o principal motivador nas relações comerciais, as questões 

ambientais e sociais não podem ser menosprezadas. Os produtos devem ser ambientalmente eficientes, 

socialmente responsáveis e economicamente viáveis.

Fig.41: go green - Fotografia (Cristina Corduneanu, 01.05.2009) 64

64  http://www.flickr.com/photos/serni/3511864883/#
      Consultado a 19.02.11
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Ao longo desta investigação temos vindo a aprofundar informação para a necessidade da reutilização dos 

produtos com o intuito de expandir o seu tempo útil de vida. A reutilização de determinados componentes 

dos produtos, ou do produto em si, permite diminuir parte da pressão ambiental que recai sobre o nosso 

ecossistema, tanto ao nível de resíduos industriais e pós-consumo como na protecção de recursos naturais. 

A dissertação centrou-se, tal como já foi mencionado, na reutilização de uma composição de sala da 

empresa portuguesa de mobiliário de madeira, CERNE. Âmbar é uma linha de traços simples e inovadores 

que conferem ao produto a singularidade de uma pedra âmbar. Com o intuito de prolongar o tempo de 

vida útil desta linha, através da reutilização do produto, seria necessário que, para a incorporação deste 

conceito, a empresa criasse um sistema de recolha (Take Back Service) de produtos fora de uso ou em 

vias de eliminação por parte dos consumidores, desenvolvendo, então, um stock de peças para a criação 

de novos componentes. Seria necessária, também, a criação de uma linha de produção de apoio ao sistema 

de recuperação de mobiliário a reutilizar. Para que estes conceitos sejam aplicados numa empresa como 

a CERNE é necessário desenvolver uma estratégia de mercado cuidadosamente estudada e aprofundada.

No entanto, como o tempo para a elaboração da presente investigação era reduzido, não pudemos 

prosseguir com estudos mais profundos sobre a criação de uma nova linha de produção e do sistema 

de recuperação da linha em questão. Limitamo-nos apenas a estudar as estratégias que permitem que a 

composição de sala seja reutilizada. 

Fig.42: Composição de sala  Reuse
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Fig.43: Composição de sala  Reuse, com tratamento de cor biológico

Fig.44: Composição de sala  Reuse, modularidade
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Fig.45: Composição de sala  Reuse II

Fig.46: Composição de sala  Reuse III
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Assim, encontrámos cinco características gerais que vão permitir que, através da reutilização do pro-

duto, o tempo útil de vida do material da composição de sala da linha Âmbar seja prorrogado:

1.  Material » a escolha de um material com baixo impacte ambiental, com uma forte vertente reciclável e 

com um tempo útil de vida longo, como é o caso da madeira, apresenta-se como uma óptima escolha ecológica;

2.  Reutilização » a reutilização de um produto, ou dos seus componentes, contribui para um menor 

impacte no meio ambiente prolongando o tempo útil de vida do produto, os componentes da composição 

de sala da linha Âmbar são, na sua maioria, aproveitados para a construção da nova composição de sala;

3.  Modularidade » produtos modulares são ecologicamente responsáveis porque, para além de possi-

bilitarem uma escolha diversificada de soluções facultam, também, uma fácil actualização, manutenção 

e recuperação dos produtos;

4.  Acabamentos » o uso de acabamentos não tóxicos proporciona vantagens ecológicas e de saúde elevadas;

5.  Rótulo Ecológico » a utilização de um rótulo com informações ecológicas transmite aos consumi-

dores um sentido de responsabilidade social, assim como, um posicionamento comercial para empresa.

Estas características possibilitam o reaproveitamento de material e uma solução prática para o excesso 

de produtos de consumo que acumulamos ao longo do tempo. É essencial verificar que estas estratégias 

podem ser aplicadas em todos os móveis da empresa CERNE como também em mobiliário em madeira 

maciça de outras empresas.

Note-se que se efectuou uma reutilização do material de um produto usado para criar um objecto 

totalmente novo. Temos presente a ambiguidade da reutilização, pois pela investigação realizada, temos 

não só a reutilização do material por parte dos produtores, como também a reutilização do novo produto 

por parte do consumidor. Ou seja, o móvel Reuse tanto pode ser encaminhado para a fábrica de modo a 

reutilizar os seus componentes para a criação de um novo produto, como também ser reconfigurado pelo 

utilizador. A modularidade veio permitir esta segunda utilização. Assim, podemos afirmar que é possível 

obter uma dupla reutilização do mobiliário.

Ficou também comprovado com este estudo, através da validação do produto, que é possível remanu-

facturar uma linha de mobiliário em madeira maciça numa nova linha com características inovadoras, 

ecológicas e com uma forte cariz de consciencialização social. Apesar de o projecto não ter sido posto 

em prática pela empresa CERNE, por razões de logística interna, este estudo apresenta-se como uma 
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Fig.47: Composição de sala  Reuse IV
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Este trabalho de investigação espera ter encontrado parte da solução para o problema ambiental que 

enfrentamos. No entanto, temos a certeza que muitos mais campos podem ser explorados e estudados 

com o intuito de melhorar o sistema ecológico e sustentável dos nossos produtos.

Apesar de nos termos debruçado sobre o mobiliário de madeira maciça temos a noção de que todos os 

produtos necessitam de ser reorientados para uma vertente sustentável e que o uso de materiais deve ser 

mais aprofundado e estudado de modo a permitir uma escolha consciente e sustentável aos designers e 

engenheiros. No caso do mobiliário seria pertinente elaborar estudos de modo a desenvolver soluções e 

métodos de produção mais eficientes e sistemas de recolha de produtos em fim de vida útil de modo a 

efectuar a sua reutilização ou reciclagem. É necessário responsabilizar as empresas e os consumidores 

pela quantidade de dano ambiental que é causado através da produção e eliminação de bens de consumo.

Tornou-se imprescindível consciencializar as empresas e, sobretudo, os consumidores para a produção 

de produtos sustentáveis. No entanto, pensamos ser necessário elaborar mais pesquisas sobre o assunto 

para que todos nós possamos tomar atitudes conscientes e responsáveis.

Para futuras investigações, recomenda-se que haja um aprofundamento dos temas sobre a modularidade, 

a reutilização e o conceito de mobiliário sustentável. Deve-se também alargar a investigação a questões 

relativas à empresa, tais como a remanufactura.

Recomenda-se também que a metodologia sugerida nesta dissertação seja aprofundada de modo a que 

seja reconhecida pelas empresas e pelos designers, pois pode ser um factor de valor e diferenciação num 

mercado saturado de produtos insustentáveis.

mais-valia para qualquer empresa de mobiliário em madeira pois a reutilização de mobília em fim de 

vida útil não necessita de utilizar recursos novos para a produção do novo produto. 

O estudo levado a cabo nesta dissertação de mestrado vem comprovar que é possível e essencial reo-

rientar os produtos de modo a atingirmos metas de sustentabilidade mais elevadas. Comprovámos, tam-

bém, que a pegada ecológica de cada indivíduo pode ser alterada para níveis mais baixos através de uma 

consciencialização ambiental. Cabe a cada um de nós, como indivíduos, comunidades e empresas tomar 

decisões pró-activas que beneficiem não só o ambiente mas também a saúde humana. 
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Glossário

Agrotóxico » produto usado para exterminar pragas ou doenças que causam danos às plantações.

Bioma » conjunto de diferentes ecossistemas, que possuem um determinado nível de homogeneidade. 

São as comunidades biológicas, ou seja, as populações de organismos da fauna e da flora interagindo 

entre si e interagindo também com o ambiente físico chamado biótopo.

Borne » porção viva do xilema ao longo da qual se processa a circulação de água e de nutrientes entre 

a raiz e os tecidos activos da planta.

Cerne » designação dada à parte do xilema (tecido das plantas vasculares por onde circula a água) do 

tronco que já não participa activamente na condução de água, assumindo uma função essencialmente de 

suporte mecânico da estrutura da planta.

Ciclo de Vida do Produto » conceito que descreve a evolução de um produto/serviço ao longo da 

sua vida e que se encontra dividido em seis fases: extracção de recursos, processamento de matérias-

-primas, fabricação, distribuição, utilização, deposição final. Estas fases permitem ao designer prever o 

desempenho do produto em cada uma delas.

Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) » são compostos orgânicos que possuem alta pressão 

de vapor sob condições normais a tal ponto de vaporizar significativamente e entrar na atmosfera.

Eco-design » deriva do design e tem como objectivo principal o desenvolvimento de produtos que 

reduzam o impacte ambiental em todas as fases do ciclo de vida, tornando-se uma ferramenta necessária 

para atingir o desenvolvimento sustentável.
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Ecologia » é a disciplina que estuda todas as relações entre os animais e o seu ambiente.

Ecologia Florestal » ciência das relações entre os organismos vivos e o seu ambiente físico e biológico.

Ecossistema » é o conjunto de relacionamentos entre os factores bióticos (fauna, flora, microrga-

nismos) e os factores abióticos (solo, água, ar). Todos os elementos estão ligados e relacionam-se entre 

si em equilíbrio e harmonia. A alteração de um único elemento causa modificações em todo o sistema, 

ocorrendo a perda do equilíbrio existente.

Floema » tecidos superficiais do tronco, responsáveis pelo transporte de seiva.

Gases de Efeito de Estufa » são substâncias gasosas que absorvem parte da radiação infra-vermelha 

e dificultam a sua evasão da atmosfera. Isto impede que ocorra a perda necessária de calor para o espaço, 

provocando um aumento da temperatura terrestre.

Higrométrico » relativo a higrometria, estudo e medida da humidade da atmosfera.

Indústria » é toda a actividade humana que transforma a matéria-prima noutros produtos que possuem 

maior valor agregado e que podem ser, ou não, comercializados.

Lean Manufacturing » é uma filosofia de gestão focada na redução dos sete tipos de desperdí-

cios (super-produção, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e 

defeitos). Eliminando estes desperdícios, a qualidade melhora e o tempo e custo de produção diminuem.
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Meio Ambiente » é o conjunto de factores que afectam o metabolismo ou o comportamento dos seres 

vivos que o habitam.

Mobiliário » é o conjunto de equipamentos e objectos que intentam fornecer ao ser humano utilidades 

específicas que lhe facilita as actividades quotidianas.

Modularidade » é o termo para o projecto de um produto que é composto por várias partes que podem 

ser utilizadas individualmente ou em grupo, podem ser utilizadas em diversos sistemas com funcionali-

dades diferentes. Cada parte é considerada um módulo.

Poluição » é a introdução de resíduos no ambiente por parte do Homem e que provoca efeitos negativos 

no seu equilíbrio, causando danos em todo o ecossistema e nos seus seres vivos.

Resíduos Sólidos Urbanos » são os resíduos domésticos ou outros semelhantes, em razão da sua 

natureza ou composição, provenientes do sector de serviços ou de estabelecimentos comerciais ou indus-

triais e de unidades prestadoras de cuidados de saúde.

Retracção » decréscimo acentuado da construção de habitação e estagnação do consumo privado.

Silvicultura » é a ciência que abrange as actividades ligadas à gestão das florestas, tendo em vista o seu 

aproveitamento e manutenção racional, em função do interesse ecológico, científico, económico e social.

Sustentabilidade » é um conceito sistémico que está relacionado com a continuidade dos aspectos 

sociais, culturais, económicos e ambientais das sociedades. Ou seja, é a capacidade de criar, produzir e 

consumir, suprindo as necessidades presentes, de forma a não causar impactos negativos no planeta e 

nos seres vivos.
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Apêndice A

Declaração de colaboração da empresa CERNE
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Apêndice B

Guião e Questionário realizado  à Dr.ª Olívia Rocha, administradora da empresa CERNE
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Guião

Os móveis da Cerne como são de madeira maciça são bastante duráveis, sendo este um factor crucial na 
ecologia, pois quanto mais duráveis menos se fabrica e menos árvores se abatem.

Pergunta: O tempo útil de vida dos móveis Cerne é estimado em algum tempo? Quanto?

Resposta: 

Nota-se que há um esforço por projectar móveis simples, funcionais e duradouros, pois são característi-
cas que andam de mão dada com a ecologia.

Pergunta: Quais os métodos que a equipe de design adopta para projectar apropriadamente 
para a vida útil de produto?
Resposta: 
Pergunta: Como seleccionam os materiais?
Resposta: 
Pergunta: Os componentes são reduzidos ao máximo?
Resposta: 
Pergunta: Há a adopção da modularidade de modo a facilitar a actualização e a adaptabilidade?
Resposta: 

Nota-se que a Cerne dá grande atenção à qualidade dos seus produtos. Aliando tecnologia de ponta à 
marcenaria tradicional, os móveis da Cerne são produtos certificados que vão de encontro ao que o 
cliente procura, garantindo um grau de satisfação elevado.

Pergunta: O número de peças com defeito é elevado? Qual é o seu destino?
Resposta: 
Pergunta: No que diz respeito à manutenção e reparação, os produtos Cerne são pensados 
para fácil manutenção e/ou reparação no local ou têm de voltar à fábrica?
Resposta: 
Pergunta: A respeito da montagem das peças. Os componentes e suas ligações são projecta-
dos de modo a permitir a fácil montagem? Inclusive a montagem por parte do comprador? 
Resposta: 
Pergunta: Que tipo de ligações /assemblagens têm? Há algum tipo de adesivo?
Resposta: 

Os móveis de madeira maciça são produtos que têm uma longa vida de utilização, mas não quer dizer 
que não sejam pensados para uma posterior reutilização ou reciclagem.

Pergunta: Os móveis Cerne têm esta preocupação?
Resposta: 
Pergunta: Como se reflecte isto nos móveis? Estruturas modulares? Componentes de fácil 
substituição? Produtos para uso secundário?
Resposta:
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Pergunta: A Cerne preocupa-se com o projecto para facilitar a remanufactura? Como?
Resposta: 
Pergunta: Seria viável criar um sistema de recolha dos produtos de modo a possibilitar a 
remanufactura?
Resposta: 
Pergunta: Há algum serviço de recolha e transporte em fim de vida dos produtos? Se sim, os 
produtos são pensados para minimizar o peso total? Minimizar a desordem e melhorar a capa-
cidade de empilhamento?
Resposta: 
Pergunta: Os produtos são fornecidos com informações acerca das modalidades de escoa-
mento do produto ou das suas partes?
Resposta: 
Pergunta: Os materiais são identificados de alguma maneira? Ou seja, codificação de mate-
riais diferentes; indicação da existência de materiais tóxicos ou nocivos; tudo isto de modo a 
melhorar a vida dos materiais, para proceder à sua reciclagem e/ou reutilização.
Resposta:  

No que diz respeito ao mobiliário de madeira com os respectivos acabamentos, a Cerne é uma empresa 
sólida e pioneira em Portugal, preocupando-se com várias questões da sustentabilidade.

Pergunta: Quais os tipos de madeira utilizados?
Resposta: 
Pergunta: E os tratamentos?
Resposta: 
Pergunta: No que diz respeito à produção, quais são as principais preocupações no que diz 
respeito à sustentabilidade? Qual o destino de todo o excesso de resíduos resultantes da produ-
ção dos móveis?
Resposta: 
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Respostas dadas pela Dr.ª Olívia Rocha, administradora da empresa Cerne - Indústria de Mobiliário, S.A.
Questionário

Os móveis da Cerne como são de madeira maciça são bastante duráveis, sendo este um factor crucial na 
ecologia, pois quanto mais duráveis menos se fabrica e menos árvores se abatem.

Pergunta: O tempo útil de vida dos móveis Cerne é estimado em algum tempo? Quanto?

Resposta: Uma vez que a madeira maciça é um material durável, os móveis tornam-se em 
objectos intemporais, que passam de geração em geração, logo o seu tempo útil de vida não é 
delineado na fase de criação.

Nota-se que há um esforço por projectar móveis simples, funcionais e duradouros, pois são característi-
cas que andam de mão dada com a ecologia.

Pergunta: Quais os métodos que a equipe de design adopta para projectar apropriadamente 
para a vida útil de produto?
Resposta: A Cerne aposta, sobretudo na qualidade dos seus móveis, criando objectos de longa 
duração.
Pergunta: Como seleccionam os materiais?
Resposta: A matéria-prima seleccionada é pinho de origem nacional (Portugal). Os outros 
tipos de madeira são importados de florestas certificadas e geridas de modo sustentável.
Pergunta: Os componentes são reduzidos ao máximo?
Resposta: Há uma preocupação em simplificar os nossos produtos ao máximo, rentabilizando 
todos os recursos.
Pergunta: Há a adopção da modularidade de modo a facilitar a actualização e a adaptabilidade?
Resposta: Sim. Ao adoptar a modularidade nos nossos produtos, permiti-mos aos nossos 
clientes uma vasta gama de soluções.

Nota-se que a Cerne dá grande atenção à qualidade dos seus produtos. Aliando tecnologia de ponta à 
marcenaria tradicional, os móveis da Cerne são produtos certificados que vão de encontro ao que o 
cliente procura, garantindo um grau de satisfação elevado.

Pergunta: O número de peças com defeito é elevado? Qual é o seu destino?
Resposta: O controlo de qualidade da Cerne é elevado, logo o mobiliário é todo verificado 
antes de sair das instalações. As raras excepções de peças com defeitos serão corrigidas e 
reutilizadas noutros produtos.
Pergunta: No que diz respeito à manutenção e reparação, os produtos Cerne são pensados 
para fácil manutenção e/ou reparação no local ou têm de voltar à fábrica?
Resposta: Caso seja necessária a manutenção ou reparação de algum produto, a Cerne tem 
disponível um serviço especializado que se desloca ao local do cliente e efectua as necessárias 
reparações. Caso não seja possível, este serviço recolhe o móvel à fábrica, faz as suas altera-
ções e posteriormente devolve-o ao cliente.
Pergunta: A respeito da montagem das peças. Os componentes e suas ligações são projecta-
dos de modo a permitir a fácil montagem? Inclusive a montagem por parte do comprador? 
Resposta: Há uma preocupação explícita pela fácil montagem, mas a Cerne possui um servi-
ço de montagem na fábrica ou no local designado pelo cliente. Assim, os clientes não preci-
sam de se preocupar com a montagem do produto comprado.
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Pergunta: Que tipo de ligações /assemblagens têm? Há algum tipo de adesivo?
Resposta: As assemblagens são feitas por parafusos e sem o uso de colas, permitindo assim a 
sua posterior desmontagem.

Os móveis de madeira maciça são produtos que têm uma longa vida de utilização, mas não quer dizer 
que não sejam pensados para uma posterior reutilização ou reciclagem.

Pergunta: Os móveis Cerne têm esta preocupação?
Resposta: O mobiliário da Cerne não tem esta preocupação directamente adjacente à fase de 
projecto, uma vez que são produtos com elevada qualidade e durabilidade. Junto com as 
características da madeira, tornam-se produtos com uma vida útil muitíssimo longa (chegam 
a passar de séculos em séculos).
Pergunta: Como se reflecte isto nos móveis? Estruturas modulares? Componentes de fácil 
substituição? Produtos para uso secundário?
Resposta: As estruturas modulares utilizadas nos nossos produtos permitem a fácil substitui-
ção de componentes, aumentando a vida útil do produto. Se a manutenção dos móveis for 
efectuada de acordo com as necessidades, estes irão ter uma durabilidade bastante grande.
Pergunta: A Cerne preocupa-se com o projecto para facilitar a remanufactura? Como?
Resposta: Não, pois o mobiliário em madeira maciça tem um período de vida útil grandíssimo.
Pergunta: Seria viável criar um sistema de recolha dos produtos de modo a possibilitar a 
remanufactura?
Resposta: Possivelmente seria viável, mas teria de haver, entre outros factores importantes, 
um estudo profundo sobre os seus custos e benefícios.
Pergunta: Há algum serviço de recolha e transporte em fim de vida dos produtos? Se sim, os 
produtos são pensados para minimizar o peso total? Minimizar a desordem e melhorar a capa-
cidade de empilhamento?
Resposta: A Cerne disponibiliza não só a entrega e recolha de mobiliário, como também se 
disponibiliza para fazer alterações em várias peças de mobiliário solicitadas por possíveis 
clientes.
Pergunta: Os produtos são fornecidos com informações acerca das modalidades de escoa-
mento do produto ou das suas partes?
Resposta: Não, pois não há serviço para tal necessidade.
Pergunta: Os materiais são identificados de alguma maneira? Ou seja, codificação de mate-
riais diferentes; indicação da existência de materiais tóxicos ou nocivos; tudo isto de modo a 
melhorar a vida dos materiais, para 
proceder à sua reciclagem e/ou 
reutilização.
Resposta: Além da cunhagem a 
fogo com o logótipo e informação 
da empresa, todos os produtos têm 
uma etiqueta (exemplo ao lado) que 
elucida o comprador acerca dos 
materiais utilizados e o seu impacto 
ambiental.
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No que diz respeito ao mobiliário de madeira com os respectivos acabamentos, a Cerne é uma empresa 
sólida e pioneira em Portugal, preocupando-se com várias questões da sustentabilidade.

Pergunta: Quais os tipos de madeira utilizados?
Resposta: O pinho (nacional), o carvalho e o freixo (importados).
Pergunta: E os tratamentos?
Resposta: Os tratamentos usados são vernizes de base aquosos, óleos e ceras para protecção 
e preservação da madeira e corantes para lhes dar cor. De notar que os óleos, as ceras e os 
corantes são produtos naturais que facilitam a reciclagem e a reutilização. Já os vernizes, 
apesar de não serem produtos naturais mas como têm uma base aquosa, têm taxas de impreg-
nação da madeira relativamente baixa, possibilitando também a posterior reciclagem e reutili-
zação.
Pergunta: No que diz respeito à produção, quais são as principais preocupações no que diz 
respeito à sustentabilidade? Qual o destino de todo o excesso de resíduos resultantes da produ-
ção dos móveis?
Resposta: A linha de produção da Cerne está optimizada para evitar e reutilizar ao máximo 
todos os desperdícios, desde a serração ao produto final. Muitos desperdícios, incluindo o 
serrim, são utilizados para produção de energia (caldeira) ou até vendidos a outras indústrias, 
como é o exemplo da indústria avícola (o serrim é usado para cobrir o chão dos aviários).
A linha de produção está baseada no Sistema  Lean. Este sistema visa, entre outros aspectos, 
a sustentabilidade, evitando desperdícios, stocks e tempo desnecessário.
Os pontos-chave do lean manufacturing são:

» Qualidade total imediata – ir em busca do “zero defeito” e detecção e solução dos 
problemas na sua origem;
» Minimização do desperdício – eliminação de todas as actividades que não têm valor 
agregado e redes de segurança, optimização do uso dos recursos escassos (capital, pesso-
as e espaço);
» Melhoria contínua – redução dos custos, melhoria da qualidade, aumento da produti-
vidade e compartilha da informação;
» Processos “pull” – os produtos são retirados pelo cliente final, e não empurrados para 
o fim da cadeia de produção;
» Flexibilidade – produzir rapidamente diferentes lotes de grande variedade de produtos, 
sem comprometer a eficiência devido a volumes menores de produção.
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Apêndice C

Projecto prático
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Fig.47: Caso de Estudo - Fotogra�a (Filipe Cabaças, 06.01.2011)

Resumo

Informação cedida pela empresa de mobi-
liário Cerne acerca da sua composição de 
sala da linha Âmbar.

CASO DE ESTUDO

Caso de Estudo
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Fig.48: Composição de Sala da linha Âmbar - Fotogra�a (CERNE, [s.d.], pág. 36)

ÂMBAR DA CERNE

Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:

COMP. DE SALA - LINHA ÂMBAR - CERNE

MADEIRA DE PINHO

VERNIZ DE BASE AQUOSA

CEREJEIRA
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Fig.49: Desenhos Técnicos - Fotogra�a (Filipe Cabaças, 06.01.2011)

Resumo

Desenhos técnicos com dimensões gerais 
dos componentes dos móveis usados na 
composição de sala da linha Âmbar.

DESENHOS TÉCNICOS

Desenhos Técnicos
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A

Móvel TV

corte XY

corte XZ

corte YZ_1

corte YZ_2

A 1.1

A 1.4

A 5.1

A 5.4

A 5.5

A 5.3

A 1.5

A 3.1

A 3.1

A 3.2

A 3.2

A 2.3

A 1.7

A 1.5

A 1.8

A 2.3

A 1.8

A 1.2

A 1.3

A 4.1

A 4.2

A 1.6

A 2.1

A 5.4

A 5.3

A 5.2

A 2.1

A 2.1

A 2.2

A 1.9

A 1.7

A 4.3

A 1.1 

A 1.9
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Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

MÓVEL TV - LINHA ÂMBAR

MADEIRA DE PINHO

VERNIZ DE BASE AQUOSA

CEREJEIRA

16
1/10
MILÍMETROS

A 1



A

Móvel TV

corte XY

corte XZ

corte YZ_1

corte YZ_2

A 1.1

A 1.4

A 5.1

A 5.4

A 5.5

A 5.3

A 1.5

A 3.1

A 3.1

A 3.2

A 3.2

A 2.3

A 1.7

A 1.5

A 1.8

A 2.3

A 1.8

A 1.2

A 1.3

A 4.1

A 4.2

A 1.6

A 2.1

A 5.4

A 5.3

A 5.2

A 2.1

A 2.1

A 2.2

A 1.9

A 1.7

A 4.3

A 1.1 

A 1.9
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Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

MÓVEL TV - LINHA ÂMBAR

MADEIRA DE PINHO

VERNIZ DE BASE AQUOSA

CEREJEIRA

16
1/15
MILÍMETROS

A 1.1

A 1.2

A 1.6 A 1.3 A 1.4 A 1.5

A 1.9



A

Móvel TV

corte XY

corte XZ

corte YZ_1

corte YZ_2

A 1.1

A 1.4

A 5.1

A 5.4

A 5.5

A 5.3

A 1.5

A 3.1

A 3.1

A 3.2

A 3.2

A 2.3

A 1.7

A 1.5

A 1.8

A 2.3

A 1.8

A 1.2

A 1.3

A 4.1

A 4.2

A 1.6

A 2.1

A 5.4

A 5.3

A 5.2

A 2.1

A 2.1

A 2.2

A 1.9

A 1.7

A 4.3

A 1.1 

A 1.9
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Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

MÓVEL TV - LINHA ÂMBAR

MADEIRA DE PINHO

VERNIZ DE BASE AQUOSA

CEREJEIRA

16
1/10
MILÍMETROS

A 1.8

A 4.3 (x 2)A 4.2 (x 2)A 4.1 (x 2)

A 2.2 (x 2)

A 2.3 (x 2)
A 1.7 (x 2)

A 2.1 (x 2)



A

Móvel TV

corte XY

corte XZ

corte YZ_1

corte YZ_2

A 1.1

A 1.4

A 5.1

A 5.4

A 5.5

A 5.3

A 1.5

A 3.1

A 3.1

A 3.2

A 3.2

A 2.3

A 1.7

A 1.5

A 1.8

A 2.3

A 1.8

A 1.2

A 1.3

A 4.1

A 4.2

A 1.6

A 2.1

A 5.4

A 5.3

A 5.2

A 2.1

A 2.1

A 2.2

A 1.9

A 1.7

A 4.3

A 1.1 

A 1.9
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Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

MÓVEL TV - LINHA ÂMBAR

MADEIRA DE PINHO

VERNIZ DE BASE AQUOSA

CEREJEIRA

16
1/10
MILÍMETROS

A 3.1 (x 3)

A 5.1 (x 2)

A 5.2 (x 2)

A 5.3 (x 2)

A 5.4 (x 4)

A 5.5 (x 2)

A 3.2 (x 2)



B

corte XY

corte XZ

corte YZ

Móvel ARRUMAÇÃO

B 1.1

B 1.5

B 1.5

B 1.7

B 1.8

B 1.9

B 1.3

B 1.1

B 2.2

B 2.1

B 2.3

B 2.3

B 2.2

B 2.2

B 1.4

B 1.2

B 3.1

B 1.6

B 2.1

B 2.1

B 2.2

B 1.9

B 1.7

B 1.1

B 1.4

B 3.1
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Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

MÓVEL ARRUMAÇÃO - LINHA ÂMBAR

MADEIRA DE PINHO

VERNIZ DE BASE AQUOSA

CEREJEIRA

16
1/10
MILÍMETROS

B 1



B

corte XY

Móvel ARRUMAÇÃO

B 1.1

B 1.5

B 1.5

B 1.3

B 1.1

B 2.2

B 2.1

B 1.4

B 1.2

B 3.1

B 1.6

B 2.1

B 2.2

B 1.9
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Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

MÓVEL ARRUMAÇÃO - LINHA ÂMBAR

MADEIRA DE PINHO

VERNIZ DE BASE AQUOSA

CEREJEIRA

16
1/15
MILÍMETROS

B 1.6 B 1.5

B 3.1 (x 2)

B 1.2

B 1.9

B 1.3

B 1.1

B 1.4



B

corte XY

corte XZ

corte YZ

Móvel ARRUMAÇÃO

B 1.1

B 1.5

B 1.5

B 1.7

B 1.8

B 1.9

B 1.3

B 1.1

B 2.2

B 2.1

B 2.3

B 2.3

B 2.2

B 2.2

B 1.4

B 1.2

B 3.1

B 1.6

B 2.1

B 2.1

B 2.2

B 1.9

B 1.7

B 1.1

B 1.4

B 3.1
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Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

MÓVEL ARRUMAÇÃO - LINHA ÂMBAR

MADEIRA DE PINHO

VERNIZ DE BASE AQUOSA

CEREJEIRA

16
1/10
MILÍMETROS

B 1.8

B 1.7 (x 2)

B 2.1 (x 4)

B 2.2 (x 6)

B 2.3 (x 4)



C

corte XY

corte XZ

corte YZ

Móvel SUSPENSO

C 1.1

C 1.3

C 1.1

C 1.4

C 2.1

C 2.2

C 1.4

C 1.2

C 3.1

C 1.3

C 1.2

C 3.1

C 1.3

C 2.2
C 1.5

C 3.1

C 1.3

C 2.1

C 1.1

C 1.5

C 2.1

C 1.1

C 1.2

C 1.4

C 1.1

C 1.4

C 2.2

C 2.1

C 1.1
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Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

MÓVEL SUSPENSO - LINHA ÂMBAR

MADEIRA DE PINHO

VERNIZ DE BASE AQUOSA

CEREJEIRA

16
1/10
MILÍMETROS

C 1



C

corte XY

corte XZ

corte YZ

Móvel SUSPENSO

C 1.1

C 1.3

C 1.1

C 1.4

C 2.1

C 2.2

C 1.4

C 1.2

C 3.1

C 1.3

C 1.2

C 3.1

C 1.3

C 2.2
C 1.5

C 3.1

C 1.3

C 2.1

C 1.1

C 1.5

C 2.1

C 1.1

C 1.2

C 1.4

C 1.1

C 1.4

C 2.2

C 2.1

C 1.1
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Nome:
Material:

Acabamentos:
Cor:

Espessura média:
Escala:

Unidade de medida:

Legenda
MÓVEL SUSPENSO - LINHA ÂMBAR

MADEIRA DE PINHO

VERNIZ DE BASE AQUOSA

CEREJEIRA

16
1/15
MILÍMETROS

C 1.3 (x 2)

C 1.1 (x 2)

C 1.4 (x 2) C 1.2 (x 2)

C 2.2 (x 4)

C 3.1 (x 4) C 2.1 (x 4)

C 1.5



D

corte XY

corte XZ corte YZ

Estante

D 1.1

D 1.4

D 1.2

D 1.3

D 1.6

D 1.7

D 2.3

D 1.7

D 1.1

D 2.1

D 2.1

D 2.1

D 2.1

D 2.3

D 2.2

D 1.5

D 1.6

D 1.9

D 1.9

D 1.1
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Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

ESTANTE - LINHA ÂMBAR

MADEIRA DE PINHO

VERNIZ DE BASE AQUOSA

CEREJEIRA

16
1/10
MILÍMETROS

D 1



D

corte XY

corte XZ corte YZ

Estante

D 1.1

D 1.4

D 1.2

D 1.3

D 1.6

D 1.7

D 2.3

D 1.7

D 1.1

D 2.1

D 2.1

D 2.1

D 2.1

D 2.3

D 2.2

D 1.5

D 1.6

D 1.9

D 1.9

D 1.1

209

Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

ESTANTE - LINHA ÂMBAR

MADEIRA DE PINHO

VERNIZ DE BASE AQUOSA

CEREJEIRA

16
1/15
MILÍMETROS

D 1.6

D 1.1

D 1.4

D 1.3D 1.2D 1.5



D

corte XY

corte XZ corte YZ

Estante

D 1.1

D 1.4

D 1.2

D 1.3

D 1.6

D 1.7

D 2.3

D 1.7

D 1.1

D 2.1

D 2.1

D 2.1

D 2.1

D 2.3

D 2.2

D 1.5

D 1.6

D 1.9

D 1.9

D 1.1
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Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

ESTANTE - LINHA ÂMBAR

MADEIRA DE PINHO

VERNIZ DE BASE AQUOSA

CEREJEIRA

16
1/15
MILÍMETROS

D 2.3

D 2.1 (x 6)

D 2.2 (x 2)

D 1.9
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Fig.50: Criação e Transformação - Fotogra�a (Filipe Cabaças, 06.01.2011)

Resumo

Informação referente ao processo de cria-
ção e transformação pelo qual se reutilizam 
os componentes dos móveis da linha Âmbar 
para criar a composição de sala Reuse.

CRIAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

Criação e Transformação
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Fig.49: Sala de estar Lis - Imagem da Internet 65

Fig.51: Silver Cubes - Imagem da Internet 67

Fig.54: Way Basics - Imagem da Internet 70 Fig.55: Home Theater - Imagem da Internet 71

Fig.56: Craftsman - Imagem da Internet 72 Fig.57: Boxes - Imagem da Internet 73 Fig.58: Módulo - Imagem da Internet 74

Fig.60: Tetris Chair - Imagem da Internet 76Fig.59: Contemporary Furniture - Imagem da Internet 75

Fig.52: Lox Box  - Imagem da Internet 68
Fig.53: Fibonacci Blocks  - Fotografia 

(Samuel Rhodes, 14.08.2008) 69

Fig.50: Shahnaz - Imagem da Internet 66

CONCEITO



Apêndices

214



Design de Mobiliário Sustentável: Extensão do Tempo Útil de Vida do Produto pela Reutilização

215

Fig.61: Pallet Chair Lo - Imagem da Internet 77

Fig.63: Wood Planter - Imagem da Internet 79 Fig.64: Favela Chair - Imagem da Internet 80
Fig.65: Rustic Bar Stools  - Imagem da 

Internet 81

Fig.62: Contendo - Imagem da Internet 78

65 - http://www.antarte.pt/ver-produto.php?id_produto=16 
       Consultado a 28.06.2010
66 - http://www.trendir.com/archives/001154.html 
       Consultado a 28.06.2010
67 - http://www.layoutsparks.com/1/165917/silver-cubes-key-board.html 
       Consultado a 14.01.2011
68 - http://www.indesignlive.com/articles/people/amy-cunningham-s-interlocking-design-series 
       Consultado a 28.06.2010
69 - http://www.flickr.com/photos/samuelrhodes/2764919837/ 
       Consultado a 19.10.2010
70 - http://www.apartmenttherapy.com/sf/green-ideas/way-basics-recycled-paper-furniture-053483 
       Consultado a 28.06.2010
71 - http://www.rudnick.com.br/novo/en/produto.php?id_categoria=7&id_linha=101 
       Consultado a 28.06.2010
72 - http://www.jamesperse.com/furniture/los-angeles-collection/craftsman-chair/viewProduct.do?productId=prod720035&categoryId=cat630011 
       Consultado a 28.06.2010
73 - http://zainteriora.net/2009/09/30/boxes/ 
       Consultado a 28.06.2010
74 - http://www.desideratto.com/tag/estante-modular/ 
       Consultado a 14.01.2011
75 - http://www.interiordesign-center.com/contemporary-furniture-with-a-rustic-touch-by-bergmann.html 
       Consultado a 28.06.2010
76 - http://www.journal-du-design.fr/index.php/design/design-tetris-chair-par-gabriel-canas-2276/ 
       Consultado a 19.10.2010
77 - http://www.studiomama.com/palletchairlo.html 
       Consultado a 21.11.2010
78 - http://www.etsy.com/listing/25558931/contendo 
       Consultado a 28.08.2010
79 - http://en.espritcabane.com/garden/pallet-wood-planter.php
       Consultado a 19.10.2010
80 - http://whatwedoissecret.org/madebyblog/2008/10/one-vision-two-decades-three-chairs/ 
       Consultado a 19.10.2010
81 - http://www.momoy.com/2010/08/07/rustic-bar-stools-furniture-made-from-reclaimed-wood/ 
       Consultado a 28.08.2010
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Fig.68: Desenhos Técnicos - Fotogra�a (Filipe Cabaças, 06.01.2011)

Desenhos técnicos com dimensões gerais 
dos componentes reutilizados no processo 
de criação e transformação.

Resumo

DESENHOS TÉCNICOS

Desenhos Técnicos
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Fig.66: Composição de Sala da linha Âmbar - Fotografia (CERNE, [s.d.], pág. 36)

Fig.67: Composição de Sala Reuse - Render (Filipe Cabaças, 22.09.2010)

reuse

CRIAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

ÂMBAR DA CERNE
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DIAGRAMA

A

Móvel TV

D

Estante Módulo TV

E

Módulo TV

A 1.5
A 1.6
A 1.8
D 1.5
D 1.6

E 1.2
E 1.2
E 1.3
E 1.1
E 1.1

A 1.5 E 1.2 (x 2)

Legenda

Nome:
Material:

Operações transformação:
Escala:

Unidade de medida:

MÓDULO TV

MADEIRA DE PINHO

CORTAR E LIXAR

1/10
MILÍMETROS

Módulos da linha Reuse criados pela reutilização:

» Para identificar toda a informação proveniente da linha 

Reuse utiliza-se uma moldura a verde escuro;

» Módulos identificados por uma letra:

• E = Módulo TV;

• F = Módulo GAVETAS;

• G = Módulo STORAGE I;
• H = Módulo STORAGE II;
• I = Módulo STORAGE III;
• J = Módulo STORAGE IV.

Móveis da linha Âmbar usados para reutilização:

» Para identificar toda a informação proveniente da linha 

Âmbar utiliza-se uma moldura a verde claro;

» Móveis identificados por uma letra:

• A = Móvel TV;

• B = Móvel ARRUMAÇÃO;

• C = Móvel SUSPENSO;

• D = Estante.

Componentes da linha Âmbar utilizados para criar 
os componentes da linha Reuse:

» Componentes identificados por uma letra e número;

» A coluna da esquerda refere-se aos componentes da 

linha âmbar e a da direita aos componentes da linha 

Reuse;

» Neste quadro estão identificados todos os componentes 

reutilizados da linha Âmbar para a criação do produto 

final da linha Reuse.

Componentes da linha Âmbar:

» Identificação do componente por uma letra e número.

Componentes da linha Reuse:

» Identificação do componente por uma letra e número;

» (x2) = componente a duplicar.

Legenda com informação referente ao produto:

» Nome do módulo a produzir;

» Material utilizado;

» Operações a efectuar no processo de produção;

» Escala do desenho técnico;

» Unidade de medida do desenho técnico.
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A

Móvel TV

D

Estante Módulo TV

E
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Legenda

Nome:
Material:

Operações transformação:
Escala:

Unidade de medida:

MÓDULO TV

MADEIRA DE PINHO

CORTAR E LIXAR

1/10
MILÍMETROS

A 1.8

A 1.6A 1.5

E1.3 (x 2)

E 1.2 (x 2)

Módulo TV

A 1.5
A 1.6
A 1.8
D 1.5
D 1.6

E 1.2
E 1.2
E 1.3
E 1.1
E 1.1



A

Móvel TV

D

Estante Módulo TV

E
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E 1.1 (x 2)

Legenda

Nome:
Material:

Operações transformação:
Escala:

Unidade de medida:

MÓDULO TV

MADEIRA DE PINHO

CORTAR E LIXAR

1/10
MILÍMETROS

Módulo TV

A 1.5
A 1.6
A 1.8
D 1.5
D 1.6

E 1.2
E 1.2
E 1.3
E 1.1
E 1.1

D 1.6D 1.5



A

Móvel TV

Módulo GAVETAS

F
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Legenda

Nome:
Material:

Operações transformação:
Escala:

Unidade de medida:

MÓDULO GAVETAS

MADEIRA DE PINHO

CORTAR E LIXAR

1/10
MILÍMETROS

F 1.2 (x 2)

F 1.1 (x 3)

Módulo GAVETAS

A 3.1
A 3.2
A 5.1
A 5.2
A 5.3
A 5.4
A 5.5

F 1.1
F 1.2
F 2.1
F 2.2
F 2.5
F 2.3
F 2.4

A 3.1 (x 3)

A 3.2 (x 2)



A

Móvel TV

Módulo GAVETAS

F
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F 2.1 (x 2)

F 2.2 (x 2)

F 2.5 (x 2)

F 2.3 (x 4)
Legenda

Nome:
Material:

Operações transformação:
Escala:

Unidade de medida:

MÓDULO GAVETAS

MADEIRA DE PINHO

CORTAR E LIXAR

1/10
MILÍMETROS

Módulo GAVETAS

A 3.1
A 3.2
A 5.1
A 5.2
A 5.3
A 5.4
A 5.5

F 1.1
F 1.2
F 2.1
F 2.2
F 2.5
F 2.3
F 2.4

A 5.1 (x 2)

A 5.2 (x 2)

A 5.3 (x 2)

A 5.4 (x 4)

A 5.5 (x 2) F 2.4 (x 2)



B

Móvel ARRUMAÇÃO Módulo STORAGE I

G

A

Móvel TV

B

Móvel ARRUMAÇÃO Módulo STORAGE II

H
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Módulo STORAGE II

A 2.2
B 2.1
B 2.2
B 3.1

H 1.1
H 1.2
H 1.1
H 2.1

Legenda

Nome:
Material:

Operações transformação:
Escala:

Unidade de medida:

MÓDULO STORAGE I E II
MADEIRA DE PINHO

CORTAR E LIXAR

1/10
MILÍMETROS

Módulo STORAGE I

B 2.1
B 2.2
B 3.1

G 1.2
G 1.1
G 2.1

G 1.2 (x 2)

G/H 1.1 (x 7)

B 2.1 (x 4)

A 2.2 (x 2)

B 2.2 (x 6)



B

Móvel ARRUMAÇÃO Módulo STORAGE I

G

A

Móvel TV

B

Móvel ARRUMAÇÃO Módulo STORAGE II

H
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Módulo STORAGE II

A 2.2
B 2.1
B 2.2
B 3.1

H 1.1
H 1.2
H 1.1
H 2.1

Módulo STORAGE I

B 2.1
B 2.2
B 3.1

G 1.2
G 1.1
G 2.1

Legenda

Nome:
Material:

Operações transformação:
Escala:

Unidade de medida:

MÓDULO STORAGE I E II
MADEIRA DE PINHO

CORTAR E LIXAR

1/10
MILÍMETROS

G 2.1 

H 1.2 (x 4)

B 3.1 (x 2)

B 2.1 (x 4)

H 2.1 (x 2)



A

Móvel TV

C

Móvel SUSPENSO

A

Móvel TV

C

Móvel SUSPENSO Módulo STORAGE IV

J

Módulo STORAGE III

I
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Legenda

Nome:
Material:

Operações transformação:
Escala:

Unidade de medida:

MÓDULO STORAGE III E IV
MADEIRA DE PINHO

CORTAR E LIXAR

1/10
MILÍMETROS

I 1.1 (x 2) J 1.1 (x 4)

I/J 2.1 (x 4)

I/J 1.2 (x 6)

Módulo STORAGE III

Módulo STORAGE IV

A 2.1
C 2.1
C 2.2
C 3.1

I 1.2
I 1.1
I 1.2
I 2.1

A 2.1
C 2.1
C 2.2
C 3.1

J 1.2
J 1.1
J 1.2
J 2.1

C 2.2 (x 4)

C 3.1 (x 4)

C 2.1 (x 4)

A 2.1 (x 2)
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Fig.68: Composição de Sala Reuse - Render (Filipe Cabaças, 22.09.2010)

reuse

Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:

COMPOSIÇÃO DE SALA REUSE

MADEIRA DE PINHO

ÓLEO 100% NATURAL

AMÊNDOA
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Fig.72: Desenhos Técnicos - Fotogra�a (Filipe Cabaças, 06.01.2011)

DESENHOS TÉCNICOS

Desenhos técnicos com dimensões gerais 
dos componentes dos móveis utilizados na 
composição de sala Reuse.

Resumo

Desenhos Técnicos
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Módulo TV

E

E 1.1
E 1.2

E 1.3

234

Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

MÓDULO TV

MADEIRA DE PINHO

ÓLEO 100% NATURAL

AMÊNDOA

15
1/10
MILÍMETROS

E1.3 (x 2)

E 1.1 (x 2)

E 1.2 (x 2)

E 1



Módulo GAVETAS

F

F 1.1

F 2.1
F 1.2

F 1.2

Módulo GAVETAS

F 2.3

F 2.4

F 2.3

F 2.2

F 2.5

F 2.1

F 1.1
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Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

MÓDULO GAVETAS

MADEIRA DE PINHO

ÓLEO 100% NATURAL

AMÊNDOA

15
1/10
MILÍMETROS

F 1.2 (x 2)

F 1.1 (x 3)

F 2.1 (x 2)

F 2 (x 2)

F 2.2 (x 2)

F 2.5 (x 2)

F 2.3 (x 4)

F 1

F 2.4 (x 2)



Módulo STORAGE II

H

H 1.2

H 1.1

H 1.1

H 2.1

H 1.2

Módulo STORAGE I

G

G 1.1

G 1.2

G 1.1

G 2.1

G 1.2
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Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

MÓDULOS STORAGE I E STORAGE II
MADEIRA DE PINHO

ÓLEO 100% NATURAL

AMÊNDOA

15
1/10
MILÍMETROS

G 1.2 (x 2)G 2.1

H 2.1 (x 2) H 1.2 (x 4)

H 1 (x 2)

G/H 1.1 (x 7)

G 1



Módulo STORAGE IV

J

J 1.1

J 1.2

J 2.1

J 1.1

J 1.2

Módulo STORAGE III

I

I 2.1 I 1.2

I 1.1

I 1.2

I 1.1
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Legenda
Nome:

Material:
Acabamentos:

Cor:
Espessura média:

Escala:
Unidade de medida:

MÓDULOS STORAGE III E STORAGE IV
MADEIRA DE PINHO

ÓLEO 100% NATURAL

AMÊNDOA

15
1/10
MILÍMETROS

I 1.1 (x 2) J 1.1 (x 4)

I/J 2.1 (x 4)

I/J 1.2 (x 6)

I 1 J 1
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Fig.73: Imagens Tridimensionais - Ilustração (Filipe Cabaças, 06.01.2011)

Resumo

IMAGENS 3D

Imagens tridimensionais da composição 
de sala Reuse, modeladas em computador.
São apresentadas várias opções de com-

posição dos módulos Reuse tal como alguns 
pormenores.

Imagens 3D
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IMAGENS 3D

Fig.69: COMPOSIÇÃO DE SALA I

Fig.71: PORMENOR

Fig.72: PORMENORFig.70: PORMENOR
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IMAGENS 3D

Fig.73: COMPOSIÇÃO DE SALA II

Fig.74: COMPOSIÇÃO DE SALA III

Fig.75: COMPOSIÇÃO DE SALA IV Fig.76: PORMENOR
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IMAGENS 3D

Fig.77: COMPOSIÇÃO DE SALA V

Fig.79: COMPOSIÇÃO DE SALA VI

Fig.80:. PORMENORFig.78: PORMENOR
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IMAGENS 3D

Fig.81: COMPOSIÇÃO DE SALA VII

Fig.83: PORMENORFig.82: PORMENOR
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IMAGENS 3D

Fig.84: COMPOSIÇÃO DE SALA VIII

Fig.85: PORMENOR

Fig.86: COMPOSIÇÃO DE SALA IX
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Fig.92: Pormenores Técnicos - Fotogra�a (Filipe Cabaças, 06.01.2011)

Resumo

Informação relativa às junções usadas no 
mobiliário Reuse. Indicam-se ainda outras 
possíveis junções. 

PORMENORES TÉCNICOS

Pormenores Técnicos
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JUNÇÕES
Este género de junção é utilizada nos móveis Reuse, uma vez que se efectuou 
a reutilização das junções usadas no mobiliário da linha Âmbar da Cerne.

Fig.87: JUNÇÃO I _vista explodida

Fig.88: JUNÇÃO I _vista geral

Fig.89: JUNÇÃO I _ pormenor
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JUNÇÕES
Este género de junção é um exemplo que se poderá utilizar no mobiliário Reuse. 
Usando encaixes em madeira, facilita-se a sua posterior reutilização e reciclagem.

Fig.90: JUNÇÃO II _vista explodida

Fig.91: JUNÇÃO II _vista geral

Fig.92: JUNÇÃO II _ pormenor
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JUNÇÕES
Este género de junção é outro exemplo que se poderá utilizar no mobiliário Reuse. Exem-
plos que ilustram que junções poderão ser usadas para facilitar a reutilização e reciclagem.

Fig.93: JUNÇÃO III _vista explodida

Fig.94: JUNÇÃO III _vista geral

Fig.95: JUNÇÃO III _ pormenor
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Fig.102: Áreas e Volumes - Fotogra�a (Filipe Cabaças, 06.01.2011)

Informação referente às áreas e volumes 
aproximados de material utilizado em cada 
composição de sala.
De notar que estes cálculos só contabili-

zam o material usado no produto final.

ÁREAS E VOLUMES

Resumo

Áreas e Volumes
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reuse

ÁREAS E VOLUMES

190,50 m2

1370,30 m3

ÁREA TOTAL =
VOLUME =

72,30 m2

462,80 m3

ÁREA TOTAL =
VOLUME =

ÂMBAR DA CERNE
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Apêndice D

Validação do projecto -  Guião
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GUIÃO
1. Optimização da vida útil do produto

Projectar um tempo de vida apropriado:

- Componentes do produto com vida útil extensível

- Vida útil dos componentes substituíveis de acordo com a duração prevista

- Seleccionar materiais duráveis de acordo com o desempenho e vida útil do produto

- Evitar seleccionar materiais duráveis para componentes e produtos temporários

Fiabilidade:

- Reduzir o número total de componentes

- Simplificar os produtos

- Eliminar ligações fracas

Facilitar a actualização e adaptabilidade:

- Permitir e facilitar a actualização

- Projectar produtos de configuração modular e dinâmica para facilitar a sua

  adaptação em ambientes mutáveis

- Projectar produtos de configuração multifuncional e dinâmica para facilitar a sua 

adaptação em mudanças de origens culturais e físicas individuais

- Projectar produtos actualizáveis no local e adaptáveis

- Projectar documentação e ferramentas complementares que permitam a 

actualização e adaptação do produto

Facilitar a manutenção:

- Simplificar o acesso e desmontagem dos componentes a serem mantidos

- Evitar furos e fendas estreitas para facilitar o acesso para limpeza

- Pré-organizar e facilitar a substituição de componentes de curta duração

- Equipar o produto com ferramentas de fácil utilização para manutenção

- Projectar produtos para fácil manutenção no local

- Projectar documentação e ferramentas de manutenção complementares

- Projectar produtos que necessitem de menos manutenção
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1. Optimização da vida útil do produto

Facilitar a reparação:

- Organizar e facilitar a fácil desmontagem e remontagem dos componentes deterioráveis

- Projectar componentes de acordo com as normas para facilitar a substituição das 

peças danificadas

- Projectar produtos para facilitar a reparação no local

- Projectar ferramentas de reparação, materiais e documentação complementares

Facilitar a reutilização:

- Aumentar a resistência dos componentes dispensáveis e facilmente danificáveis

- Organizar e facilitar o acesso e remoção dos componentes recuperáveis

- Projectar componentes substituíveis e modulares

- Projectar componentes de acordo com as normas para facilitar a substituição

- Projectar partes auxiliares reutilizáveis

- Projectar embalagens reutilizáveis e para reenchimento 

- Projectar produtos para uso secundário

Facilitar a remanufactura:

- Projectar e facilitar a substituição e remoção de componentes facilmente dispensáveis

- Projectar partes estruturais que possam ser facilmente separadas das partes 

externas/visíveis

- Facilitar o acesso aos componentes a serem remanufacturados



Design de Mobiliário Sustentável: Extensão do Tempo Útil de Vida do Produto pela Reutilização

260

2. Melhorar o tempo de vida dos materiais

Adoptar a abordagem em cascata:

- Organizar e facilitar a reciclagem de materiais em componentes com requisitos 

mecânicos menores

- Organizar e facilitar a reciclagem de materiais em componentes com exigências 

estéticas menores

- Organizar e facilitar a recuperação de energia a partir dos materiais através da 

combustão (valorização energética)

Seleccionar materiais com as tecnologias de reciclagem mais 

eficientes:

- Seleccionar materiais que depois da reciclagem possam recuperar facilmente as 

suas características originais de desempenho

- Evitar materiais compósitos ou, quando necessário, escolher aqueles que são 

facilmente recicláveis

- Projectar considerando o uso secundário dos materiais uma vez reciclados

Facilitar a recolha e o transporte em fim de vida:

- Projectar em conformidade com o sistema de recuperação do produto

- Minimizar o peso total

- Minimizar a desordem e melhorar a capacidade de empilhamento de produtos 

descartados

- Projectar para a compressibilidade dos produtos descartados

- Proporcionar ao usuário informações acerca das modalidades de descarte do 

produto ou das suas partes
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2. Melhorar a vida dos materiais

Identificação dos materiais:

- Codificar os materiais diferentes para facilitar a sua identificação

- Fornecer informações adicionais sobre a idade do material, o número de vezes que 

foi reciclado e os aditivos utilizados

- Indicar a existência de materiais tóxicos ou nocivos

- Utilizar sistemas padronizados de identificação de materiais

- Organizar codificações em locais visíveis

- Evitar a codificação depois das etapas de produção dos componentes

Minimizar o número de diferentes materiais incompatíveis:

- Integrar as funções de modo a reduzir o número total de materiais e componentes

- Estratégia mono-material: apenas um material por produto ou por submontagem

- Usar apenas um material, mas processado em estruturas tipo sandwich

- Utilizar materiais compatíveis (que podem ser reciclados juntos) no produto ou 

subconjunto

- Para montagem utilizar os mesmos materiais ou compatíveis, como nos compo-

nentes (a serem unidos)

Facilitar a limpeza:

- Evitar procedimentos desnecessários de revestimento

- Evitar materiais de revestimento irremovíveis

- Facilitar a remoção de materiais de revestimento

- Usar processos de revestimento que se adeqúem aos materiais revestidos

- Evitar colas ou escolher aquelas que se adeqúem aos materiais a serem reciclados

- Evitar o uso de materiais adicionais para marcação ou codificação

- Marcar e codificar os materiais durante a moldagem
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2. Melhorar a vida dos materiais

Facilitar a decomposição:

- Seleccionar materiais que se decomponham no ambiente seleccionado 

- Evitar a combinação de materiais não degradáveis com produtos que 

se vão decompor

- Facilitar a separação dos materiais não degradáveis

Facilitar a combustão:

- Seleccionar materiais de alto valor energético para os produtos que 

vão ser incinerados

- Evitar materiais que emitem substâncias perigosas durante a incineração

- Evitar os aditivos que emitem substâncias perigosas durante a incineração

- Facilitar a separação de materiais que possam comprometer a eficiência de 

combustão (baixo valor energético)
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3. Projectar para a desmontagem

Reduzir e facilitar as operações de desmontagem e separação:

Arquitectura Global:

- Dar prioridade à desmontagem de componentes ou materiais tóxicos e perigosos

- Dar prioridade à desmontagem de componentes ou materiais com maior valor 

económico

- Dar prioridade à desmontagem dos componentes mais facilmente deterioráveis

- Abranger estruturas modulares

- Dividir o produto em subconjuntos facilmente separáveis e manipuláveis

- Minimizar as dimensões globais do produto

- Minimizar hierarquicamente as conexões entre os componentes dependentes

- Minimizar as diferentes direcções no processo de desmontagem de componentes 

e materiais

- Aumentar a linearidade do percurso de desmontagem

- Usar um sistema em sanduíche de desmontagem com elementos de união centrais

Forma dos componentes e das peças:

- Evitar componentes difíceis de manusear

- Evitar componentes assimétricos, a menos que exigido

- Projectar superfícies inclinadas e características de manuseamento em conformi-

dade com as normas

- Organizar as superfícies inclinadas em torno do centro de gravidade do produto

- Projectar para a fácil centralização na base de componentes

Forma e acessibilidade das articulações:

- Evitar sistemas de junções que requerem intervenções simultâneas para a abertura

- Minimizar o número total de elementos de fixação

- Minimizar o número total de diferentes tipos de fixadores (que necessitem de 

ferramentas diferentes)

- Evitar fixadores difíceis de manusear

- Projectar entradas acessíveis e reconhecíveis para o desmantelamento

- Projectar pontos acessíveis e controláveis de desmantelamento
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3. Projectar para a desmontagem

Acoplar sistemas de junção reversíveis:

- Empregar junções de duas direcções, do tipo snap-fit

- Empregar juntas que sejam abertas com ferramentas comuns

- Empregar juntas que sejam abertas com ferramentas especiais, quando a abertura 

seja perigosa

- Utilizar parafusos com cabeças sextavadas

- Preferir porcas e clipes do que parafusos auto-roscantes

- Utilizar parafusos feitos de materiais compatíveis com os componentes de junção, 

de modo a evitar a separação antes da reciclagem

Envolver sistemas de montagem definitiva facilmente desmontáveis:

- Evitar rebites em materiais incompatíveis

- Evitar grampos em materiais incompatíveis

- Evitar a colagem com adesivos

- Empregar adesivos facilmente removíveis

Projectar com novas tecnologias e características especiais para 

esmagamento e posterior separação:

- Projectar para a separação adequada de materiais incompatíveis

- Dotar o produto com um dispositivo para separar materiais incompatíveis

- Empregar elementos de junção que permitam a sua destruição química ou física

- Fazer os pontos de ruptura facilmente acessíveis e reconhecíveis

- Fornecer os produtos com informações para os usuários sobre as características 

de separação/esmagamento

- Utilizar materiais que são facilmente separáveis depois de terem sido esmagados

- Usar peças adicionais que se separem facilmente após a tritura dos materiais

MANZINI, Ezio e VEZZOLI, Carlo - Design for Environmental Sustainability. 1ªEdição. Londres: Springer, 2008.
p. 266 à 271. ISBN 978-88-0816744-6

[adaptado de:]
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