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Resumo: O ramo da indústria moveleira no norte catarinense tem apresentado grande expansão no 

mercado, e traz consigo, uma crescente geração de resíduos, relacionada aos insumos utilizados 

durante todos os processos de fabricação, com prejuízos ambientais se não forem corretamente 

gerenciados. Em busca de soluções, a Ecologia Industrial se apresenta como uma ferramenta de 

gestão, conciliando a expansão industrial com o equilíbrio ambiental. Neste sentido, buscou-se 

estabelecer o cenário atual das empresas de móveis referente à aplicação dos conceitos da Ecologia 

Industrial quanto à redução da degradação ambiental em seus processos produtivos. Quantos aos 

meios de pesquisa, estes podem ser classificados como bibliográficos, documental e de campo, 

utilizando-se como ferramenta, um questionário, para realizar coletas de informações sobre as 

empresas da região norte do estado de Santa Catarina. Verificou-se que as empresas apresentam uma 

aspiração por produtos mais ambientais, porém, práticas desenvolvidas como reciclagem e 

reutilização referentes à Ecologia Industrial não são muito empregadas e há pouca preocupação com 

o destino dos resíduos gerados nos processos, evidenciando uma carência de informações referente 

quais ações poderiam ser tomadas para melhoria nos produtos e processos em prol da 

sustentabilidade. 

 
Palavras-chave: Indústria Moveleira; Resíduos; Ecologia Industrial. 

 
Abstract: The branch of the furniture industry in northern Santa Catarina has shown great expansion 

in the market, and brings with it an increasing generation of waste related to the raw materials used 

in all manufacturing processes, generating environmental damage if not managed properly. In search 

of solutions, Industrial Ecology is presented as a management tool, combining industrial expansion 

with the environmental balance. In this sense, we sought to establish the current scenario of mobile 

companies on the application of the concepts of Industrial Ecology in reducing the environmental 

degradation in their production processes. As for the means of research, these can be classified as 

bibliographical, documentary and field, using as a tool, a questionnaire to carry out collections of 

information on companies in the northern region of the state of Santa Catarina. It was found that the 

companies present an aspiration for more environmental products, however, developed practices such 

as recycling and reuse related to Industrial Ecology are not very used and there is little concern for 

the fate of the waste generated in the process, showing a lack of related information which actions 

could be taken to improve the products and processes for sustainability. 

 
Palavras-chave: Furniture Industry; Waste; Industrial Ecology 
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No Brasil, a indústria moveleira encontra-se em constante crescimento e expandindo o 

setor para diversas regiões. Segundo o Sindicato da Indústria Madeireira e Moveleira do Vale do 

Uruguai - SIMOVALE (2015), já são bem mais de 19 mil empresas registradas como setor moveleiro 

no país, apresentando sua maior concentração nas regiões Sudeste e Sul do país, que juntas, somam 

mais de 14 mil empresas, ou seja, praticamente 70% da atividade brasileira. 

De acordo com o portal do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de São 

Bento do Sul – SINDUSMOBIL (2016), o setor moveleiro foi o que mais se destacou no Estado de 

Santa Catarina, apresentando um grande aumento nas vendas e exportações em relação ao restante do 

país. Segundo Schnorr (2015), utilizando como base o Instituto de Estudos e Marketing Industrial - 

IEMI (2014), o setor moveleiro produziu cerca de 476,2 milhões de peças acabadas apenas em 2013. 

Entre os anos de 2009 e 2013, o crescimento do setor foi de 28,7%, o que representa uma média de 

6,5% ao ano. O setor de móveis e de colchões, em 2013, teve uma produção de R$ 42,9 bilhões, 

aproximadamente 1,9% do valor total da receita líquida da indústria de transformação brasileira. 

Naquele ano, total produzido, por linha de produto do setor, somaram 34,6% de móveis para 

dormitórios; 17,5% para móveis de escritório; 11,9% para móveis de cozinhas; 10,7% para móveis 

estofados; 10,6% para móveis de salas de jantar; 5% para móveis de salas de estar; outros móveis 

somaram 9,7% do total da produção.  

Mesmo em franca expansão, o ramo moveleiro tem apresentado um volume bastante 

diversificado de resíduos gerados durante todo o processo produtivo, e estes, precisam ser geridos 

adequadamente para que não apresentem riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Os processos 

produtivos nas empresas do setor moveleiro poderão apresentar diferentes variações, onde as empresas 

de grande porte poderão possuir uma abordagem mais formal, contando com processos mais rígidos, 

enquanto que, empresas de pequeno porte com uma abordagem mais informal, trabalhando muitas 

vezes de forma mais intuitiva e sem muita padronização (MELLO, 2008). Araújo et al.  (2008) 

salientam ainda que, pode haver diferenciação no processo produtivo conforme o segmento da 

empresa, como por exemplo, a indústria de móveis, que se subdivide em móveis residenciais, móveis 

para escritórios e móveis institucionais. 

Como cada empresa possui o seu processo produtivo, cada uma influenciará o meio 

ambiente de forma diferenciada, podendo variar conforme a demanda de cada uma, como também, do 

tipo do produto acabado. De forma generalizada, os processos podem gerar resíduos sólidos como 

restos de madeiras, papelão, plásticos, metais; como também resíduos que contaminam efluentes 

líquidos e atmosféricos como serragens, cavacos, pós, restos de tintas, solventes, pó epóxi 

(KRAVCHENKO, 2014) 

Neste cenário, de acordo com Trevisan (2013), princípios da Ecologia Industrial poderão 

ser de ajuda aos tomadores de decisão quando da adoção de tecnologia e/ou processos que conciliem a 

variável ambiental com o ambiente industrial.   

Contudo, é possível perceber, durante todo o processo na fabricação de móveis, ocorrem 

impactos ambientais, por menores que sejam. Por meio disso, Mello (2008) apresentou possibilidades 

em reduzir esses impactos: 

 Aquisição da Matéria Prima: verificar qual a procedência para evitar a compra de 

madeiras ilegais; 

 Transformação do Material: tentar reduzir o uso de energia, reduzir geração de 

resíduos, utilizar adesivos, em casos de painéis, que não sejam tão tóxicos. 

 Fabricação do Móvel: reduzir as perdas de material, consequentemente, reduzir a 

geração de resíduos, utilizar o mínimo possível de substâncias tóxicas e que 

geram danos ao meio ambiente. 

 Distribuição: realizar projetos com móveis desmontáveis para facilitar e reduzir o 

volume do produto empregável, sendo assim, diminuindo a quantidade de 

viagens necessárias para entrega, onde consequentemente, reduzirá emissões 

atmosféricas gerada dos caminhões de entrega. 



 

 

 Uso: móveis que não possuam substâncias que podem ser tóxicas aos 

consumidores; 

 Pós Uso: o móvel deve conter o mínimo possível de substâncias tóxicas, pois, 

quando for descartado ao tempo reduzirá os danos causados ao meio ambiente. 

Os problemas ambientais gerados em uma organização não estão apenas relacionados às 

etapas dos processos, mas também, as escolhas referentes à matéria prima, tipo de projeto que será 

efetuado para realização do produto, a fabricação e o descarte pós-uso também influenciam nos 

impactos ambientais que uma empresa pode gerar (FERREIRA et al., 2015).    

Para a redução dos danos ao meio ambiente, as empresas precisam estar cientes de seu 

papel na sociedade bem como as normas e leis voltadas para as mesmas. A legislação aplicada ao setor 

moveleiro devem ser coordenadas e seguidas para minimizar os impactos ao meio ambiente (MELLO, 

2008). Comparando com outros temas ambientais, a Ecologia Industrial é descrita como recente, 

passando a ser popularizada a partir da década de 90, onde questionamentos sobre a possibilidade de 

desenvolvimento de métodos de produção industrial com reduções de impactos ambientais ganharam 

mais espaço nas discussões empresariais, passando a ser chamados de ecossistemas industriais, com a 

substituição de processos isolados por sistemas integrados (KRAVCHENKO, 2014).O autor salienta 

ainda que, os processos de análise da Ecologia Industrial tendem transformar resíduos de um processo 

em insumos para outros processos, podendo realizar a eliminação de etapas ou processos, redução de 

custos com matéria-prima, custos operacionais e até diminuindo ou eliminando rejeitos industriais. 

Atualmente, o conceito de Ecologia Industrial está presente em diversos estudos 

acadêmicos, com práticas e vivências nos processos produtivos industriais. Os estudos realizados por 

Venzke (2002), Mello (2008), Maffessoni (2012), tendo como base o Estado do Rio Grande do Sul, e 

o estudo de Kisner e Mazzine Junior (2015), com base no Estado do Paraná, focaram na análise 

ambiental das indústrias moveleiras, buscando compreender até onde as empresas estão cientes da 

degradação que seus processos proporcionam para o meio ambiente. 

Neste universo, a constatação de não haver um estudo realizado sobre o tema na região 

Norte do Estado de Santa Catarina, motivou a realização desta pesquisa, onde será realizada a 

avaliação da situação ambiental do setor moveleiro no estado. Desta forma, nesta pesquisa, os estudos 

estarão focados nos conceitos de Ecologia Industrial e nas subáreas: Sistema de Gestão Ambiental - 

SGA, Ecodesign e Ecoeficiência. O estudo estará orientado para a realização de pesquisas dentro das 

empresas, viabilizando a análise dos dados que representam as influências do setor produtivo 

moveleiro, do Estado de Santa Catariana, no meio ambiente e elaborar metas para intensificar o 

desenvolvimento sustentável da região. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

O setor moveleiro, escolhido nesta pesquisa para analisar a aplicabilidade da Ecologia 

Industrial, se deu pelo crescimento que o setor apresentou no Estado de Santa Catarina, buscando 

contextualizar a Ecologia Industrial para realizar um comparativo entre as empresas do setor produtivo 

moveleiro, da região norte do estado de Santa Catarina, e apresentar sugestões que possam reduzir os 

problemas diagnosticados a partir dos questionários. 

Os questionários foram enviados via meio eletrônico, para 60 empresas, no período de 25 

de abril de 2016 a 30 de junho de 2016, solicitando-se o preenchimento por algum representante da 

empresa que tenha conhecimento dos processos produtivos do setor moveleiro, bem como foi 

esclarecido que as respostas possuem caráter estritamente confidencial e que as informações 

preenchidas permanecerão no anonimato.  

O questionário estruturado, com 26 perguntas, foi disponibilizado online e também foi 

realizado contato telefônico com todas as 60 empresas. Ao realizar a abordagem com as empresas, foi 

solicitado que o questionário fosse respondido por um colaborador de cargo de chefia para garantir a 



 

 

confiabilidade deste estudo. O questionário foi desenvolvido com algumas adaptações de Kravchenko 

(2014), Nascimento (2012) e SEBRAE [2] (2013) e com as informações teóricas apresentadas na 

revisão bibliográfica desta pesquisa, divididas em: Dados Cadastrais; Matérias-Primas Utilizadas; 

Resíduos Sólidos; Emissões Atmosféricas; Efluentes Líquidos; Licenças Ambientais; Programas de 

Preservação Ambiental e Temas relacionados à Ecologia Industrial 

A escolha das empresas para participarem do estudo aqui realizado não foi de forma 

aleatória. A base de dados utilizada, para rastrear as empresas, foi a disponibilizada no site do 

SINDUSMOBIL (2016). As empresas registradas no site serviram para formar o grupo amostral desta 

pesquisa. As respostas obtidas foram analisadas e utilizadas para gerar comparativos entre as empresas 

em relação da aplicação da Ecologia Industrial no ramo Moveleiro do norte de Santa Catarina.  

Após a finalização da coleta de dados, todos os questionários foram consolidados e 

dispostos em uma planilha de Excel. Para a exposição dos dados nesta pesquisa, os mesmos foram 

dispostos em gráficos para facilitar a visualização das respostas das empresas participantes deste 

estudo. 

3. RESULTADOS 

A população amostral para a aplicação da pesquisa foi de 60 empresas, definidas a partir 

do cadastramento nos sites do sindicato de São Bento do Sul, conforme critérios apresentados 

inicialmente neste trabalho. Do total geral de empresas, 48 responderam o questionário, gerando 80% 

de retorno para esta pesquisa. Para garantia de uma pesquisa mais confiável, foi solicitado que o 

questionário fosse respondido por um colaborador com cargo de chefia na empresa. E também, foram 

realizadas 29 entrevistas por meio telefônico com chefes administrativos e de produção. Segundo 

Godoy (1995), uma pesquisa exploratória, como este trabalho, não há uma taxa de retorno obrigatório, 

porém, para garantir uma amostragem mais representativa é importante obter o maior retorno possível. 

Para conhecer melhor as empresas entrevistadas, houve um questionamento referente à 

receita bruta do ano de 2015. Os percentuais destas respostas estão apresentados na Figura 1, onde é 

possível verificar que a maior parcela está entre Microempresa e Médio Porte. 

 

Figura 1 - Receita Bruta Anual 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores, 2016 

 

Das empresas que responderam ao questionário, 73% estão localizadas em áreas urbanas, 

o restante está localizado em área rural, e mais de 90% das empresas que participaram da pesquisa 

fabricam móveis com predominância em madeira.  



 

 

 

Figura 2. Atividades Principais 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores, 2016 

 

Conforme o apresentado, há uma predominância em madeira, e a matéria prima mais 

utilizada é a madeira maciça e o MDF, e os resíduos estão diretamente relacionados aos mesmos, 

conforme Figura 3. 

 

Figura 3. Geração de Resíduos nos Processos 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores, 2016 

 

Os retalhos de madeira, MDF, maravalhas e serragens são provenientes do processamento 

de madeira maciça e do MDF; os resíduos de pintura são oriundos de processos onde os produtos são 

pintados; já os resíduos apresentados como plástico, vidro e metálicos são provenientes de materiais 

complementares dos processos produtivos. Os resíduos indicados são classificados como classe II A 

não inertes, conforme ABNT NBR 10.004/2004, não identificados como perigosos. Já os resíduos de 

pintura, são considerados como Classe I, perigosos, ou seja, precisam de mais cautela quando forem 

descartados. 

A pesquisa estende-se também para o conhecimento do destino dos resíduos nas 

indústrias moveleiras do norte catarinense. Na Figura 4 estão representados todos os tipos de destino 

identificados pelas empresas participantes da pesquisa, 50% das empresas indicou como destino dos 

retalhos de madeira a queima em caldeiras dentro da própria empresa. 

Figura 4. Destino dos Retalhos de Madeira 



 

 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores, 2016 

 

Na Figura 5 estão representados os destinos das maravalhas e serragens geradas durante 

os processos, são utilizados principalmente em queima em caldeiras, nas indústrias de olaria ou 

cerâmica ou são coletados pela prefeitura. 

 

Figura 5. Destino das Maravalhas, Serragem e Pó 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores, 2016 

 

Segundo os conceitos do Ecodesign, é mais vantajoso incinerar os resíduos do que 

descartá-los em aterros, onde os materiais estão sujeitos à liberação de substâncias tóxicas sem 

nenhum tratamento. Porém vale ressaltar, que para utilização de caldeiras a empresa deve estar com os 

licenciamentos em dia e utilizar equipamentos de exaustão. Os resíduos metálicos foram poucos 

citados pelas empresas como matéria-prima utilizada, são utilizados mais como complementação na 

produção do produto final. Nas empresas que utilizam peças metálicas, os resíduos são vendidos para 

terceiros. 

Para esta pesquisa foi questionado referente aos resíduos de tecidos e de plásticos, similar 

aos resíduos metálicos, não possuem muita utilização nas empresas pesquisadas, são mais utilizados 

como acessórios ou complementos. O destino desses resíduos ou são coletados pela Prefeitura ou 

enviados para reciclagem realizada por terceiros. A Figura 6 apresenta, que similar aos resíduos de 

tecido, plástico e metal, os quais não são tão representativos como matéria-prima, os resíduos de vidro 

ou são dispostos em aterro industrial ou coletados pela prefeitura. 8% das empresas dizem 

desconhecer o destino dos resíduos. 

Figura 6. Destino dos Resíduos de Vidro 



 

 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 

 

Referente ao destino dos resíduos apresentados na Figura 6, vidro, tecidos, plásticos e 

metais, vale ressaltar uma das sete regras da Ecoeficiência, onde se deve sempre aumentar o máximo 

possível dentro de uma empresa à reciclagem de todos os materiais utilizados nos processos. No caso 

das empresas pesquisas, algumas possuem a cultura da reciclagem, se não for internamente, os 

materiais são vendidos para reciclagem por terceiros. Porém, ainda é visível como grande maioria das 

empresas ainda não estão cientes da destinação mais indicada para os resíduos sólidos recicláveis.  

A partir dos dados já apresentados, é possível ter uma breve percepção relacionada com a 

falta de aplicabilidade da Ecologia Industrial nas empresas do ramo moveleiro. Muitos resíduos 

poderiam ser reutilizados através da reciclagem e também poderiam ser revendidos para terceiros, 

evitando que o fluxo de materiais acabe em um aterro, quando o material poderia ser reaproveitado, 

dessa forma, utilizando o conceito da Ecologia Industrial onde o fluxo de materiais se torna fechado, 

reduzindo o descarte de materiais. Conforme Kisner e Mazzine Júnior (2015) muitos dos resíduos 

mencionados, principalmente a madeira, podem ser reutilizados para alimentação de usinas 

termoelétricas, fabricação de tijolos, alimentação de fornos de olarias, utilização para lenha, 

combustível, peças de artesanato, produção papel, e muitas outras oportunidades para reutilização 

desses resíduos.  

Quanto às emissões atmosféricas, as indústrias deste setor acabam liberando emissões 

atmosféricas a partir dos resíduos gerados da madeira maciça, MDF, e outros tipos de madeiras, são 

resíduos como serragem, pó e em alguns casos até de pintura. Em outras situações, podem possuir 

algum tipo de maquinário que libere poluição quando utilizado.  Por conta disso, buscou-se constatar a 

existência de estações de tratamentos atmosféricos nas empresas moveleiras, e verificou-se que 75% 

das empresas entrevistadas não possuem uma estação de tratamento atmosférico. As empresas podem 

recorrer à utilização de equipamentos específicos para reduzir e controlar a liberação de poluentes para 

a atmosfera. Caso os equipamentos não estejam adequados no controle de emissões atmosféricas, a 

empresa estará infringindo a resolução CONAMA Nº 382/2006.  

Quanto aos efluentes líquidos gerados nas indústrias moveleiras, estes são resultantes de 

limpeza de equipamentos, limpeza dos locais de fabricação, limpeza do local de montagem dos 

produtos e principalmente limpeza dos locais de pintura. Referente ao destino dos resíduos de tinta, 

nenhuma empresa se posicionou em descartar os resíduos diretamente em esgotos, logo, subentende-se 

que todas as empresas não geram efluentes líquidos diretamente dos processos produtivos. As 

empresas foram questionadas referentes à existência de uma estação de tratamento de efluentes, todas 

as 48 empresas que participaram da pesquisa responderam não possuir na unidade fabril. 

Os órgãos ambientais da região devem autorizar a localização, a instalação e a operação 

das empresas que possuem atividades que acabam utilizando recursos naturais e representam 



 

 

poluidoras perante as normas ambientais vigentes. Desta forma, as empresas possuem normas a serem 

seguidas, evitando serem punidas por atuarem de forma errônea. 

As empresas que possuem licenciamento ambiental estão aumentando a competitividade 

no mercado e ainda estão evitando a degradação do meio ambiente que o processo produtivo do setor 

pode gerar. As empresas que não possuem licenciamento estão sujeitas a multa, conforme SIS (2014) 

pode receber suspensão de venda e fabricação dos produtos, embargo da atividade e suspensão parcial 

ou total das atividades. A pesquisa realizada no setor moveleiro buscou conhecer as empresas no que 

tange aos licenciamentos ambientais, foi questionado a existência de um licenciamento ambiental da 

FATMA, 75% das empresas responderam possuir o licenciamento. 

Para abranger mais referente ao licenciamento da FATMA, foi questionado também qual 

o tipo de licença que a empresa possui. Verificou-se que mais de 40% já possui a licença final LAO, a 

licença de operação. Nesta situação, é possível confirmar que grande maioria das empresas possui um 

conhecimento básico referente às leis ambientais. A não obtenção deste tipo de licenciamento pela 

empresa é considerada uma infração e crime, o qual está previsto na Lei Nº 9.605. Porém, para uma 

empresa que já está em funcionamento e que não possui o licenciamento tem a possibilidade de se 

regularizar perante o órgão FATMA. Todas as empresas que possuem processos que podem ocasionar 

a alteração da qualidade da água precisam obrigatoriamente a liberação e autorização da Agência 

Nacional de Águas – ANA.  

O licenciamento ambiental é um requisito básico para o funcionamento de uma empresa 

do ramo moveleiro, e o fato de maioria das empresas possuir pelo menos um tipo de licença ambiental 

apresenta a eficiência de fiscalização e preocupação da parte das empresas, seja ela ambiental ou 

economicamente. 

Conforme o SIS (2014), muitos consumidores das indústrias de móveis estão cada vez 

mais se preocupando com o meio ambiente e estão buscando produtos que possuam certificações 

ambientais. Por conta disto, foi questionado às empresas referente à realização de algum tipo de 

projeto focado em redução de poluição ambiental. Cerca de 70% das empresas não possuem nenhum 

tipo de projeto voltado para reduções de poluição, o que pode torná-las menos competitivas em relação 

ao mercado e mais poluidoras em relação ao meio ambiente. 

Por mais que nesta pesquisa a grande maioria das empresas encontra-se dentro das 

normas adotadas para as indústrias de móveis, muitas empresas ainda pecam quando o assunto se 

resume a destinação de resíduos e projetos de redução de poluição. Uma das opções que essas 

empresas poderiam seguir é a utilização de um SGA, conforme apresentado por Nascimento (2009), 

com esta ferramenta da Ecologia industrial, as empresas podem identificar quais são as fragilidades do 

fluxo produtivo em relação ao meio ambiente e realizar ações corretivas.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com as análises teóricas realizadas para esta pesquisa, juntamente com os questionários 

respondidos pelas empresas participantes do setor moveleiro do norte Catarinense, viabilizaram a 

conclusão de que as práticas de Ecologia Industrial não estão muito envolvidas nos processos de 

fabricação de móveis. Um problema notável na pesquisa foi a falta de projetos para realização de 

tratamentos atmosféricos, sonoros e de efluentes. Ao contatar algumas empresas por telefone, muitos 

entrevistados pareciam não conhecer muito bem os danos causados.  

Os tratamentos atmosféricos e sonoros irão beneficiar além do meio ambiente, como também 

os colaborados envolvidos em processo poluentes, garantindo um ambiente agradável de trabalho, 

reduzindo doenças de colaboradores e poluição ambiental. O tratamento de efluentes seria um ganho 

para empresa e o meio ambiente, desta forma a mesma pode reutilizar agua, reduzindo o consumo 

mensal. 

Referente às normas, licenciamentos e fiscalizações dos órgãos ambientais foi possível 

perceber, ao contatar as empresas, de como os empresários possuem grandes dificuldades para 



 

 

entendimento de quais são as normas obrigatórias da empresa e quais influenciam ou não nos 

processos. Porém, o resultado obtido pela pesquisa apresenta que mesmo não tento um conhecimento 

notável das normas, grande parte das empresas encontra-se em dia com as leis direcionadas ao setor. 

Outro ponto observado foi referente às multas provenientes das fiscalizações, as quais ocorrem 

basicamente por conta de denúncias ou ocorrências de danos visíveis ao meio ambiente, 

principalmente para empresas das regiões urbanas. 

Durante a coleta de dados pode-se perceber que o maior problema na indústria moveleira está 

na destinação dos resíduos. Muitas empresas apresentaram ficar em dúvida referente à destinação ou 

não se importar para onde estavam sendo destinados. Muitos resíduos gerados durante os processos 

não são reutilizados, geralmente são dispostos em aterros. Muitos desses resíduos podem ser 

revendidos para terceiros, gerando um “lucro” para empresa ou podem ser reutilizados internamente 

em projetos. Neste ponto percebe-se a carência no conhecimento de ferramentas como Ecodesign e 

Ecoeficiência para diminuição na utilização de matéria-prima virgem a partir do reaproveitamento dos 

resíduos gerados nos processos.  
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