
Resumo: 

Devido à grande quantidade e diversidade de materiais existentes e aos constantes 

novos desenvolvimentos, selecionar o material mais adequado a uma determinada 

função tornou-se uma tarefa complexa, devendo as propriedades relevantes e as 

metodologias adequadas serem definidas e servir de orientação para os engenheiros 

durante o processo de escolha. No campo da sustentabilidade uma das metodologias 

mais conhecidas e utilizadas é a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), a qual avalia a carga 

ambiental de produtos e serviços durante todo o ciclo de vida do produto, desde a 

extração da matéria-prima até sua disposição final. Entretanto, um levantamento 

quantitativo detalhado de todas as cargas ambientais na ACV é trabalhoso e complexo, 

exigindo esforço e especialização dos envolvidos, o que faz com que muitas empresas a 

façam de forma superficial ou mesmo abandonem essa análise. Raramente, a ACV é 

utilizada nas fases iniciais do desenvolvimento de um produto, considerando as etapas 

de projeto conceitual e/ou projeto preliminar.  

Este estudo, desenvolvido com o software CES-Selector EcoAudit, utiliza apenas a 

energia incorporada e a pegada de carbono como métricas para avaliar a carga 

ambiental de um produto nos estágios iniciais de seu desenvolvimento. A validação 

dessa ferramenta é feita de forma qualitativa, através da comparação de resultados 

apresentados na literatura com o resultado obtido com o EcoAudit. O objetivo deste 

trabalho não é substituir a ACV completa, mas propor uma forma rápida e confiável de 

obter informações que permitam aos envolvidos no desenvolvimento de um novo 

produto, definirem, desde o início, materiais e processos de menor impacto ambiental 

durante todo o ciclo de vida do produto.  

Foram realizados inicialmente dois trabalhos com o software CES-Selector EcoAudit, um 

para avaliar o potencial de resíduos industriais como matéria-prima de novos produtos 

cerâmicos e outro para avaliar e comparar qual material (PET ou vidro) proporciona um 

ciclo de vida mais sustentável para os recipientes utilizados no envaze de refrigerantes. 

A etapa de desenvolvimento de um novo produto realizou-se considerando um estudo 

comparativo entre as usinas solares fotovoltaicas e eólicas para uma planta de 1,5 MW 

a ser, hipoteticamente, instalada na região de Viana do Castelo, Portugal. Os resultados 

mostram que é possível utilizar o CES-Selector/EcoAudit, com seus indicadores de 

energia incorporada e pegada de carbono, para pré-avaliar a carga ambiental de 

materiais de engenharia, propiciando a diminuição na produção de CO2, menor 

consumo de energia e menor carga ambiental. 

 


