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Resumo: O projeto cria uma metodologia para o ensino 
da seleção de materiais envolvendo o eco design, 
utilizando o software CES Edupack® e o módulo Eco 
Audit Tool®. Baseada na estratégia de seleção de Ashby 
e o módulo mencionado, a metodologia foi aplicada em 
um produto comercial obtendo considerável redução, 
mais de 60%, na emissão de CO2 e no gasto de energia. 
 

1. Introdução 
Em 1989, Ashby [1] demonstrou a relação entre as 

propriedades dos materiais utilizados em engenharia. 
Para isso, utilizou diagramas que correlacionam essas 
propriedades, os quais ele chamou de mapas de seleção 
de materiais (Figura 1). Tais mapas também podem ser 
racionalizados por um índice de mérito, o que gera uma 
seleção de materiais fundamentada em dados técnicos. 

 

 
Figura 1 – Espelho do software CES Edupack®: 

exemplo de mapa de Ashby. 
 
Hoje em dia a seleção de materiais também deve 

analisar o impacto que o uso de certos materiais gera para 
o meio ambiente e, portanto, optar por alternativas menos 
poluentes ou mesmo reduzir o consumo de determinados 
materiais. Este projeto tem como objetivo criar uma 
metodologia para o ensino da seleção de materiais focada 
na sustentabilidade ambiental para os alunos do Centro 
Universitário da FEI, com análises de produtos de 
mercado e uma oficina a ser oferecida para esses alunos 
na Semana de Engenharia. 
 

2. Metodologia 
A estratégia de seleção de matérias é feita em quatro 

partes: tradução, triagem, classificação e documentação 
[2]. Na etapa de tradução, são determinados os objetivos, 
restrições e variáveis livres do projeto. A triagem e a 
classificação selecionam os melhores materiais com o 
uso do software CES Edupack® (Figura 1), permitindo a 
imposição de restrições e utilização de índices de mérito. 
A documentação faz uma análise profunda nos materiais 
restantes para se obter o material ideal para a aplicação. 

Após a seleção do material, esse é submetido a uma 
auditoria ecológica pelo módulo Eco Audit Tool® 

(Figura 2), que faz uma análise da energia utilizada e da 
pegada de carbono do produto em todas as fases de sua 
vida útil: material, fabricação, transporte, utilização e 
descarte. Essa análise busca o ponto da vida do produto 
no qual ele é mais poluente e propõe otimizações. 

 

 
Figura 2 – Espelho do software CES Edupack®: 

módulo Eco Audit Tool® 
 

3. Resultados 
A metodologia foi aplicada no produto banco e 

resultou na escolha do material bambu, que tem baixo 
custo, é leve e promoveu uma redução de 62,5% no 
consumo de energia primária e de 42,8% na emissão de 
dióxido de carbono quando comparado com a madeira 
compensada, outrora escolhido sem auditoria ecológica. 
 

4. Conclusões 
A sustentabilidade ambiental é tratada no módulo Eco 

Audit Tool® por meio da quantidade de energia 
consumida e da emissão de CO2. A metodologia aplicada 
no produto banco resultou na redução desses índices de 
maneira notória, mais de 60% na energia consumida e 
pouco mais de 40% na emissão de dióxido de carbono em 
relação ao material usualmente escolhido na fabricação. 
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