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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®. Esta metodologia foi aplicada com sucesso 

no produto banco, obtendo resultados satisfatórios. Ela 

foi desenvolvida em uma oficina no segundo semestre de 

2016 no Centro Universitário FEI e obteve uma crítica 

bastante favorável na sua execução. 

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). Estes 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 ambiental do uso de certos materiais e 

optar por alternativas menos poluentes. Este projeto teve 

como objetivo criar uma metodologia para o ensino da 

seleção de materiais focada no Eco Design para os alunos 

do Centro Universitário da FEI, com análises de produtos 

de mercado e um seminário para obter críticas. 

2. Metodologia 
O ensino da estratégia de seleção de matérias [2] é 

feito em quatro partes: tradução, triagem, classificação e 

documentação. Na etapa de tradução são obtidos os 

objetivos, restrições e variáveis livres do projeto. A 

triagem e a classificação selecionam os melhores 

materiais com o uso do software CES Edupack®, 

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 o material, submete-se a uma auditoria 

ecológica pelo módulo Eco Audit Tool® (Figura 2), que 

conduz a 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. 

Esta análise busca o ponto da vida do produto em que 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, em uma primeira análise, no material madeira 

compensada, para depois resultar na escolha do material 

bambu, levando em conta uma auditoria ecológica. Este 

material tem custo baixo, é leve e promove uma redução 

em 62,5% no consumo de energia primária e de 42,8% na 

emissão de dióxido de carbono comparado a madeira 

compensada. 

Uma oficina foi ministrada durante o Congresso de 

Inovação 2016: Megatendências 2050, no Centro 

Universitário FEI, intitulada “EcoDESIGN – Seleção de 

Materiais levando em conta a sustentabilidade” para 

trabalhar com a metodologia e obter críticas. 

Inicialmente foi ministrado um conteúdo básico que 

remeteu a conceitos de resistência dos materiais e uma 

adequação à interface de usuário do software CES 

Edupack® e alguns conceitos de seleção de materiais. 

Em seguida, trabalhou-se com a estratégia de seleção e a 

proposta de aplicação da metodologia, Figura 3, 

chegando ao resultado esperado. Ao se trabalhar com o 

conceito de auditoria ecológica, os alunos entraram em 

contato com o módulo Eco Audit Tool®. Novamente 

chegaram no resultado esperado (bambu) com a análise 

de todas as vantagens ecológicas alçadas. 
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Figura 3 – Um dos slides usados na oficina ministrada 

no Centro Universitário FEI. 

Como parte do conteúdo da oficina foi permitida 

plena liberdade para os alunos questionarem e chegar a 

resultados diferentes dos almejados neste estudo, com 

questionamento e mudanças das características do 

projeto. 

Por fim, um questionário foi realizado para avaliar a 

qualidade da oficina. A análise das respostas concluiu 

que a oficina foi um sucesso, gerando um sentimento de 

uso prático do conhecimento explorado, como pode ser 

visto no Quadro 1. 

Quadro 1 – Competências desenvolvidas na oficina. 

 
Houve uma boa curva de aprendizado, gerando 

dúvidas inicias que foram resolvidas no decorrer da 

oficina. As dificuldades enfrentadas na oficina pelos 

participantes pode ser observada no Quadro 2. 

Quadro 2 – Erros e dificuldades no uso da metodologia. 

 

Houve também determinação dos alunos em aprender 

e entender as aplicações metodologia, influenciado pelo 

caráter prático e pela liberdade de questionamento. 

Também foi possível entender pelo questionário que os 

participantes se aperceberam da necessidade de seu uso 

em outros momentos da vida tanto como estudante, em 

outras disciplinas, como profissional, seja no estágio ou 

no trabalho como engenheiro, como pode ser observado 

no Quadro 3. 

Quadro 3 – Apreciação da oficina de Eco Design. 

 

Por fim, notou-se que os participantes entenderam 

que a seleção de materiais pela metodologia de Ashby e 

o uso da ferramenta Eco Design são importantes, 

qualquer que seja a área de engenharia estudada por eles. 

4. Conclusões 
A metodologia foi aplicada com sucesso no produto 

banco. A oficina ministrada também foi um sucesso de 

crítica e superou expectativas, gerando apreciação 

favorável dos alunos e conhecimento prático para o uso 

no presente como estudantes de outras disciplinas e no 

futuro como profissionais. 
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