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APL DE MÓVEIS DO PLANALTO
NORTE CATARINENSE
Implementado entre outubro e dezembro/2006

Atividades iniciadas em maio /2007

Objetivo de desenvolver as empresas e
organizações pertencentes a cadeira produtiva
moveleira da região
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BIOMÓVEL
A sustentabilidade é um caminho sem volta. Hoje,
mais de 90% dos brasileiros sabem o que significa
“aquecimento global”.
Móveis e decoração fazem parte do dia-a-dia das
pessoas e são produtos em que o conceito do
“ambientalmente correto” fica mais evidenciado,
inclusive com relação ao uso dos materiais.
Trata-se de uma nova cultura na produção de móveis
nos conceitos de sustentabilidade, em que as
industrias ajustam seus processos de produção para
fabricar um móvel que, além de atender a todos os
requisitos de qualidade e bom gosto, é também
“ecologicamente correto”
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OS PRINCÍPIOS DO BIOMÓVEL
Biomóvel é o mais novo conceito em móveis.
O único que segue em sua produção rigorosos
princípios de sustentabilidade.

A criação deste conceito é resultado de uma
pesquisa aprofundada a respeito de processos já
utilizados por fabricantes de móveis em outros
países e também em outros setores. Vemos no
prefixo ‘bio’ associado a vários produtos como
‘biojóias’, ‘bioartesanato’ e ‘biodiesel’. Por que
não difundi-lo associado ao móvel, juntamente
com todo o seu conceito de sustentabilidade,
isto é, fazer com menos e com uma produção
limpa?
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OS PRINCÍPIOS DO BIOMÓVEL
A estratégia do Biomóvel integra todos os
níveis de desenvolvimento do produto,
associando vantagens competitivas em
termos de poupança dos materiais
utilizados, redução dos resíduos de
produção e também de marketing.
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OS PRINCÍPIOS DO BIOMÓVEL –
Conceito de produto
O conceito parte dos processos que acompanham o
produto que são esquematizados nas seguintes
fases:
Pré-Produção: onde são produzidos os materiais e os semiacabados utilizados na produção.

Produção: entendida como transformação dos materiais,
montagem e acabamento.

Distribuição:

inclui
armazenamento.

embalagem,

transporte

e

Utilização: também pode incluir a manutenção.
Eliminação/Destino Final: prevê uma série de opções de
disposição final, como a reutilização e a reciclagem.
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OS PRINCÍPIOS DO BIOMÓVEL –
Conceito de produto
Nas fases de criação do produto alguns aspectos
fundamentais devem ser considerados:
Projetar produtos multifuncionais.
Evitar o superdimensionamento.
Escolher processos produtivos que reduzem o consumo de
materiais.
Otimizar o consumo de energia na produção.
Utilizar embalagens recicláveis.
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A ABORDAGEM NO DESIGN
Uma nova abordagem no desenvolvimento de produtos
sustentáveis deve ser baseada num projeto que englobe todas as
fases do ciclo de vida do produto. É necessária assim uma
metodologia de intervenção que permita conhecer e administrar os
impactos de um produto no ambiente.

Reduzir o uso de materiais diferentes, simplificando o
processo, aumentando as oportunidades para a reciclagem dos
resíduos de produção e a reutilização dos componentes no fim de
vida do produto.

Otimizar o número de componentes e peças.
Integrar várias funções num componente, reduzindo a
utilização de material e poupando trabalho e energia na fábrica.

Escolher materiais e processos de baixo impacto e evitar
processos que utilizem materiais tóxicos.
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A ABORDAGEM NO DESIGN
Design para a durabilidade: identificação e eliminação dos
pontos fracos do projeto.

Design para uma fácil manutenção.
Design para reutilização: os componentes ou acabamentos
danificados devem ser substituídos,
máximo a primeira vida do produto.

prolongando

ao

Design para desmontagem: estratégia que facilita a
reparação e a manutenção do produto.

Design para reciclagem: em que os materiais usados podem
ter uso secundário.

Design para uma eliminação segura: assegurando que
todos os materiais com componentes tóxicos, produtos que
contem colantes e acabamentos superficiais, estejam
corretamente rotulados.
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Produtos com design, beleza
e visão ambiental
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AS EXPERIÊNCIAS MUNDIAIS
Para encontrar experiências produtivas significativas no
setor do móvel eco compatível deve-se olhar
principalmente para a Alemanha.
“Os problemas ecológicos específicos do setor da madeira,
derivam da poluição ambiental produzida nas
diferentes fases de desenvolvimento do produto:
Extração da matéria-prima e pré-produção;
Produção,transformação e montagem da fábrica de móveis;
Utilização dos móveis por parte do cliente;
Eliminação/ reutilização/ reciclagem dos materiais”.
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AS EXPERIÊNCIAS MUNDIAIS
“Os princípios de base da filosofia da empresa são:
redução das emissões; redução do consumo de
materiais e de energia; reciclagem de materiais;
evitar desperdícios”.
Em particular, para as peças recuperadas é previsto: “a
reutilização para a mesma função ou para elementos
de menor qualidade; a transformação do material
para um novo produto; a reciclagem para outros
objetos”.
Nos casos em que não seja possível reutilizar a peça,
o material de que é composto é enviado às empresas
para reciclagem.( Ex: PVC).
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OS PRODUTOS SUSTENTÁVEIS
Surgem uma nova onda de diferenciação de competitividade, em
que as empresas estão se deparando com uma nova forma de oferecer
seus produtos. Como exemplo destacamos:

Bioarquitetura busca construir imóveis em harmonia com a
natureza, com baixo impacto ambiental e custos operacionais
reduzidos. Partilha assim dos ideais de uma sociedade sustentável e
saudável. E seu custo, segundo especialistas, não difere tanto de um
empreendimento usual.

Tecnologia A IBM mostrou durante uma feira na Alemanha o
laptop da Asus chamado Eco-Book, feito de bambu mais renovável e
menos poluente que o plástico, outra fabricante a NEC Corporation
criou o laptop biodegradável feito de resina de milho.

Eco moda a Timberland lançou uma coleção que traz camisetas
de algodão orgânico cultivado sem agrotóxicos. Na Imaginarium, blusas
femininas confeccionadas em fibra de bambu.
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OS PRODUTOS SUSTENTÁVEIS
Em pesquisa realizada pela Market Analysis e pelo Instituto
Akatu, revela que:
33% dos brasileiros adotam atitudes conscientes na hora
das compras e dispostos a pagar 25% a 35% de
sobrepreço pela mercadoria com o selo ambiental;
37% pagariam mais por materiais não nocivos ao meio
ambiente;
51% consideram como um item muito importante as ações
de responsabilidade social, que a empresa realiza, na
hora de se decidir por uma marca;
95% aprova o “choice editing” na qual o setor varejista
realiza a seleção prévia de produtos, excluindo
aqueles que agridam o meio ambiente, para os
entrevistados esta é uma atitude que deveria ser
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praticada pelo varejo.

ANÁLISE DO CICLO DE VIDA
A avaliação estuda os aspectos ambientais e os impactos
potenciais o longo de toda a vida de um produto
(incluindo reuso e reciclagem) desde a extração dos
recursos naturais/matérias-primas, passando pela
manufatura/fabrico e utilização até o destino final
Dados colhidos no inventário distinguem-se em:
Matérias – primas: materiais lenhosos, vernizes/ tintas, colas,
embalagens, materiais não lenhosos, tanto plásticos (PE,PU) como
metálicos.

Produção do móvel: os dados foram organizados de maneira a
serem coerentes as matérias-primas na entrada do ciclo produtivo e
com categorias de produto na saída.

Utilização do móvel: em que são feitas aquisições relativas às
emissões de formaldeído e o destino final de um móvel.
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ANÁLISE DO CICLO DE VIDA
A regra principal dos BIOMÓVEL é sempre criar produtos que
de fato economizem ao máximo as matérias primas.
Trata-se, portanto, de atingir o objetivo de satisfazer as
exigências
do
cliente
(funcionais
e
estéticas)
racionalizando os consumos das matérias primas.
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O Selo de Certificação
• CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO
a) Defender a difusão de práticas sustentáveis, tanto do ponto
de vista ambiental quando social, na gestão das florestas;
b) Promover um projeto/design do móvel voltado para prevenir
os impactos ambientais do produto e para reduzir a
produção de resíduos e emissões durante cada fase do seu
ciclo de vida;
c) Promover uma constante melhoria nos processos, nos produtos
e nas tecnologias, de maneira a minimizar o impacto
ambiental; promover a melhoria e a salubridade dos
ambientes de trabalho e reduzir todos os possíveis riscos
para a saúde do usuário final;
d) Tutelar o consumidor, melhorando e tornando transparente a
informação ambiental dos móveis ecológicos.
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O Selo de Certificação
• CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO
Como em qualquer outro setor, também no moveleiro o
ato de uma empresa empreender uma política orientada para a
sustentabilidade , implica o envolvimento de uma série de
fatores e requer uma análise do impacto ambiental em todas
as fases do processo:

Critérios ecológicos prevalecentes na fase de produção
Critérios ecológicos prevalecentes na fase de utilização
Critérios ecológicos prevalecentes na fase de eliminação
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O Selo de Certificação
• CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO
Muitas vezes pensamos que é ecológico o retorno aos
materiais naturais (madeira, cortiça). Não é verdade que o que
mais parece natural seja mais ecológico.

Devemos pensar na origem do material, no seu
desperdício, no consumo de energia e pensar no
prolongamento da vida dos produtos, na qualidade, na
possibilidade de substituir as peças de reposição e na
montagem.

22

O Selo de Certificação
• CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO
A qualidade ecológica de um produto de mobiliário e
decoração depende, portanto, de um conjunto muito amplo de
fatores que abrangem todas as fases do processo:

O

fornecimento

de

matérias-primas

(utilização de
recursos renováveis e, nesta ótica, necessidades de acordo com os
fornecedores para garantir a origem do material; custos de
transporte e meios utilizados para o mesmo...);

A produção (o pó da madeira e as colas que contêm
formaldeído podem causar tumores; tratamento das superfícies com
vernizes, tintas, solventes, produtos poluentes e corrosivos pode ser
nocivo à saúde, danificar o ozônio e poluir os lençóis de água,
enquanto que a utilização de vernizes/tintas em pó, mesmo em
medida inferior, é nociva ao organismo; embalagens nãoreutilizáveis, causam problemas ambientais quando eliminadas; os
refugos e os resíduos da produção poluem o ar, a água, o solo; na
produção é necessário reduzir o esbanjamento de recursos e limitar
as descargas e emissões tóxicas no ar...);
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O Selo de Certificação
• CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO

A utilização do móvel por parte do cliente (emissões
poluentes e nocivas à saúde, riscos de acidentes...);

A eliminação ou destino final (necessidade de prolongar a
vida do produto por meio da restauração e substituição dos
componentes, possibilidade de desmontagem, reutilização dos
componentes, reciclagem do material...).
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O Selo de Certificação
• AUDITORIA
As empresas certificadas são auditadas pelo Organismo
de Avaliação da Conformidade – OAC, garantindo dessa maneira
o contínuo cumprimento dos procedimentos necessários á
produção do BIOMÓVEL .
A OAC encaminha ao Comitê Certificador um parecer
referente ao credenciamento para o uso do Selo BIOMÓVEL, o
que vai encaixar as empresas em um dos seguintes grupos:
Recomendado sem Ressalvas: empresas que têm totais
condições de utilizar o Selo BIOMÓVEL;

Recomendado com Ressalvas: empresas que precisam
aprimorar detalhes em seu processo de produção;

Não-recomendado: empresas que no momento da auditoria não
se enquadram nos critérios básicos necessários a certificação.
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O Selo de Certificação
• TIPOS DE CERTIFICAÇÃO

Certificação da empresa: concede à empresa o certificado,
confirmando a capacidade gestora para produzir o BIOMÓVEL.

Certificação do Produto: concede o Selo ao produto, a partir
dos testes, de acordo com o regulamento que institui o BIOMÓVEL.
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O Selo de Certificação
• BIOMÓVEL PASSO A PASSO
1º Passo: A empresa integrante do APL encaminha solicitação
ao Comitê Gestor, preenchendo o Formulário de Intenção;

2º Passo: O Comitê Gestor analisa, emite parecer e encaminha
ao Comitê Certificador;

3º Passo: O Comitê Certificador encaminha para a empresa o
Formulário de Credenciamento e todas as informações
necessárias para utilizar o Selo BIOMÓVEL;

4º Passo: O Comitê Certificador analisa as solicitação e os
documentação e encaminha seu parecer ao Organismo de
Avaliação da Conformidade – OAC;
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O Selo de Certificação
• BIOMÓVEL PASSO A PASSO
5º Passo: O Organismo de Avaliação da Conformidade – OAC
analisa a documentação e agenda visita para auditoria da
empresa. A análise e aprovação é baseada nos seguintes
requisitos:
a) Documentação completa;
b) Tipo de produto e processo de produção;
c) Conhecimento prévio da organização;

6º Passo: Após aprovação da documentação, o Organismo de
Avaliação da Conformidade – OAC agenda com a empresa a
realização da auditoria e verifica a implementação dos
requisitos descritos no regulamento;

7º Passo: O Organismo de Avaliação da Conformidade – OAC
elabora relatório da auditoria.
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O Selo de Certificação
• QUAIS REQUISITOS A EMPRESA DEVE ATENDER NA

AUDITORIA?
Ter na composição do móvel 100% de madeira de origem
reflorestada;
Quando do uso de painéis na sua composição, estes deverão ser da
classe E1;
Ter em sua constituição no mínimo de 70% de produtos
amadeirados e/ou de fibras naturais, excetuando-se as
ferragens articuláveis (dobradiças, corrediças, etc), os
acessórios, elementos de montagem e móveis estofados;
Utilizar exclusivamente adesivos à base de PVA ou de baixa emissão
de formaldeídos;
Quando da utilização de revestimentos em PVC ou laminados de
borda, utilizar adesivos de contato á base de solventes não
agressivos;
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O Selo de Certificação
• QUAIS REQUISITOS A EMPRESA DEVE ATENDER NA

AUDITORIA?
A empresa deve
ter procedimentos que permitam
identificar, conhecer, administrar e controlar os
resíduos que ela gera durante o processo produtivo,
como: emissões atmosféricas, efluente líquidos e
resíduos sólidos;
Os produtos químicos, vasilhames, resíduos não orgânicos
líquidos e sólidos, incluindo combustível e óleos
lubrificantes, devem ser direcionados de forma
ambientalmente apropriada e em local adequado.
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O Selo de Certificação
• AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO
O acompanhamento e a manutenção são realizadas
exclusivamente pelo Organismo de Avaliação da
Conformidade OAC, com auditorias periódicas para
constatar se as condições que deram origem a
aprovação estão sendo mantidas;
A decisão sobre a manutenção da certificação é de
responsabilidade do Comitê Certificador baseado nos
documentos e na avaliação da auditoria;
O tratamento das não-conformidades e a definição do
prazo para implementação serão definidos entre a
empresa solicitante e o Comitê Certificador;
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O Selo de Certificação
• SELO DE CERTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

A obtenção da certificação possibilitará o uso do Selo
BIOMÓVEL e tem como objetivo indicar que estes
produtos são de empresas que atendem às exigências e
especificações do Regulamento.
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O Selo de Certificação
• UMA NOVA CULTURA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS
A empresa que produz o BIOMÓVEL é incentivada a utilizar o
conceito de sustentabilidade em toda empresa, fazendo desse
conceito um hábito no dia-a-dia de seus colaboradores, através de:

Política de uso do selo BIOMÓVEL: a direção da empresa é
orientada divulgar entre os colaboradores e o mercado que
a mesma é comprometida com o cumprimento dessa
política;

Relações e Direitos dos Trabalhadores: recomenda-se que
a atividade produtiva alcance ou até supere todas as leis
aplicáveis e/ou regulamentações relacionadas à saúde e
segurança de todos os trabalhadores;

Fornecedores: as empresas que possuem o selo BIOMÓVEL, em
hipótese alguma, têm relações com fornecedores que
utilizam mão de obra infantil e trabalho escravo ou que não
possuam controles e cuidados especiais em relação ao
tratamento de resíduos sólidos;
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O Selo de Certificação
• UMA NOVA CULTURA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS

Aspectos ambientais: a empresa deve possuir objetivos e metas
que estejam alinhadas com o cumprimento dos aspectos
legais;

Programa de gestão ambiental: recomenda-se que a empresa
tenha um programa estruturado com responsáveis pela
coordenação e implementação de ações que cumpram a
política ambiental e as exigências legais;

Exigências legais: a empresa é orientada a desenvolver um
processo para obter e ter acesso a todas as exigências legais
pertinentes a sua atividade.
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O Selo de Certificação
• UMA NOVA CULTURA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS
Sistema da Qualidade: a empresa recebe suporte para
apresentar um sistema de controle detalhado o seguinte:
a) procedimento adotado para o processamento,
rastreamento e manuseio dos produtos de base florestal
(desde a compra até a venda);
b) procedimento para uso do logotipo e identificação de
produtos certificados;

Controle de documentos: a empresa deve manter um
sistema de controle dos documentos e procedimentos que
afetam a qualidade dos produtos de base florestal para que
sejam controlados e assinados pelos responsáveis, com
acesso fácil;

Preservação de produto: a empresa deve preservar a
conformidade do produto durante o processo interno e
entrega no destino pretendido, incluindo: identificação,
manuseio, embalagem, armazenamento e proteção.
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O Selo de Certificação
• CONCLUSÃO
Uma das formas mais concretas da aquisição da
sustentabilidade é a conscientização ambiental das
empresas. Em longo prazo, organizações que buscam
a sustentabilidade, além de estarem coformes com a
legislação ambiental, serão melhores vistas pela
comunidade, aumentando o consumo de seus
produtos no mercado sem que haja modificação nos
seus custos de produção.
A adoção de praticas ambientalmente corretas nas
empresas moveleiras reduz o desperdício da madeira,
sua principal matéria
prima.
Tais
medidas
colaboram para suprir a demanda mundial
crescente por madeira. Sendo assim, a produção mais
limpa e as tecnologias limpas são ferramentas
essenciais para cumprir as necessidades ambientais
36
de um desenvolvimento sustentável.

Os valores e vantagens
As indústrias de móveis do Planalto Norte Catarinense,
especialistas em produzir móveis para exportação, já
seguem rigorosas normas ambientais impostas por leis
na Europa. Assim, estão em condições de produzir o
BIOMÓVEL também para o mercado brasileiro, onde já
existe um nicho da população que prefere produtos
ecologicamente corretos.
A proposta do BIOMÓVEL é de incorporar ao que já existe
novos procedimento e, principalmente, promover
este mobiliário, que tem design moderno e muita
inovação.
Não se imagina que as pessoas irão preferir o
BIOMÓVEL
apenas porque é ecologicamente correto, mas sim
porque ele tem qualidade, design e o melhor
custo/benefício. Isso atende perfeitamente
ao
conceito da Bioarquitetura, dos ecologistas e de todas
as pessoas de bom senso.
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REALIZAÇÃO E APOIO
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CONTATO
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E
DO MOBILIÁRIO DE SÃO BENTO DO SUL
Rua Afonso Grosskopf, 352
89288-200 - São Bento do Sul - SC
(**47) 3635-0768 ou 3635-2118
biomovel@biomovel.com.br
www.biomóvel.org.br
www.sindusmobil.com.br
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