
A necessidade de conservação ambiental vem mobilizando as comunidades ao redor do planeta.
E as mudanças exigidas por esta crescente preocupação geraram um enfoque diferente no mundo do design.
Sob os princípios do ecodesign, surgiu a possibilidade do redesign, ou seja, a recriação de projetos de design, para os
mais variados produtos, levando em conta, especialmente, a diminuição das agressões ao meio ambiente durante os
processos industriais

No estudo de caso apresentado nesta edição da revista abcDesign, realizado pelo Laboratório de Design e Seleção de
Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o apoio do CNPq, FINEP e CAPES, buscou-se a redução
do uso de matérias-primas, a reutilização de materiais, a diminuição do número de componentes e a simplificação
dos elementos de junção das peças que compõem o produto analisado.

A preocupação ambiental e a responsabili-

dade para com os ambientes naturais vêm,

a cada dia, ganhando mais espaço em

todos os campos da sociedade. Os países

vêm adotando legislações ambientais mais

rigorosas, impostos e multas que visam

um controle mais rígido em todo o sistema

produtivo. Os cidadãos, por outro lado,

começam a observar e a exigir produtos

ambientalmente corretos, principalmente

devido à grande gama de informações

que vêm recebendo. Todas essas pressões

da sociedade e do governo têm levado as

empresas a repensar seus processos e sua

forma de desenvolver produtos.

De acordo com o italiano Enzo Manzini,

co-autor do livro O Desenvolvimento de

Produtos Sustentáveis (2002), pode-se

dizer que o designer sempre foi moti-

vado pela busca da solução de novos

desafios. E, dentro deste novo contexto,

o desenvolvimento sustentável vem

exigir do designer outra postura diante

da criação de um produto, pois apenas o

conhecimento de materiais e processos

não é mais suficiente.

É necessário, também, abordar as ques-

tões ambientais como, por exemplo, a

viabilidade de reduzir, reutilizar e reciclar

um produto. Segundo análise de Geo-

ffrey Boothroyd, especialista em design

industrial e professor da Universidade de

Long Island, nos Estados Unidos, pode-

se citar neste novo desafio a questão

dos elementos de junção - sistemas de

fixação entre componentes -, pois uma

das características principais requeridas

26 na criação de projetos ambientalmente

corretos é a facilidade de desmontagem

do produto, ao final de sua vida útil ou

em sua reutilização.

Nesse sentido, o propósito deste trabalho

é demonstrar a viabilidade de se refa-

zer o projeto de um produto existente,

tendo como foco a redução do impacto

ambiental em seu ciclo de vida. Para isso,

é empregada a técnica do ecodesign,

auxiliando o designer no entendimento

deste novo conceito e de sua aplicação

durante a etapa projetual.

O ECODESIGN

Na atividade de desenvolvimento de

produto, o ecodesign procura incorporar

a variável ambiental já na fase de con-

cepção, considerando o meio ambiente

com o mesmo grau de importância de

outros elementos, tais como eficiência,

estética, custo, ergonomia e funciona-

lidade, conforme o que foi citado pelo

estudioso português Rui Frazão em sua

obra EcoDesign no Desenvolvimento de

Produtos (1995).

Ao utilizar o ecodesign no desenvolvi-

mento de produtos, a empresa tenderá

a tê-lo como um diferencial competitivo,

propiciando a integração dos vários

setores da indústria ao longo da cadeia

produtiva. Cabe à alta gerência apoiar

esta técnica, discutindo e introduzindo

uma ampla visão do assunto, com vistas

a incorporar o fator ambiental como um

dos valores importantes para a empresa.

Sobre as áreas de design e engenharia

recaem os maiores desafios na busca por

critérios de avaliação, visando o posterior

desenvolvimento de produtos ecologi-

camente corretos. Bem gerenciada, essa

decisão determina o êxito do empreendi-

mento, transformando os atuais produtos

- que normalmente têm características

geradoras de grande impacto ambiental

-em "ecoprodutos", ou seja, em produ-

tos ecológicos que oferecem pouco ou

nenhum dano ao meio ambiente.

De acordo com o designer e professor

da UFRGS, Everton Amaral da Silva, o

ecodesign compreende uma visão holístíca

do processo industrial como um todo.

Dessa forma, a partir do momento em que

os problemas ambientais e suas causas se

tornam conhecidos, pode-se influir na con-

cepção, escolha dos materiais, fabricação,

uso, reuso, reciclagem e disposição final

dos produtos industriais, visando reduzir

o impacto sobre os ambientes naturais.

Outro fator fundamental é a aplicação dos

conceitos de ecodesign às técnicas de de-

senvolvimento de produtos, considerando

toda a cadeia produtiva - desde a seleção

das matérias-primas até o fim da vida útil

do produto, evidenciando a responsabili-

dade ambiental do fabricante.

ELEMENTOS DE JUNÇÃO

Um dos grandes desafios do ecodesign

é a concepção de elementos de junção

que sejam capazes de reduzir o impacto

ambiental, minimizar as ações durante o

processo produtivo e facilitar a reutilização

e a reciclagem dos produtos. Desta forma,

é facilitada a desmontagem do produto,

simplificando também o trabalho nos

centros de triagem, locais onde ocorre a

separação dos componentes e é dada a

sua destinação final.



Na atualidade, o grande problema na

desmontagem de um produto está nos

elementos de junção, tais como colas, para-

fusos especiais, rebites, etc. Esses elementos

têm como característica negativa o grande

tempo necessário para sua desmontagem,

agregando um alto custo ao processo e, em

muitos casos, tornando essa prática inviável

ou até mesmo impossível. Ao conhecer

as formas dos elementos de junção, o

designer tem a possibilidade de utilizá-los

de uma maneira mais apropriada, visando

adequar este conhecimento às técnicas de

ecodesign, no que tange à montagem e à

desmontagem de um produto.

É fundamental observar todos os proces-

sos envolvidos, suas características e saber

como aproveitar essa mudança como fator

positivo e agregador de valor, tanto para o

fabricante quanto para a sociedade.

É primordial considerar que os principais be-

nefícios gerados pelo processo são coletivos

e interessam a todos: a diminuição das

agressões ao meio ambiente e a redução no

uso de matérias-primas. Sendo assim, a téc-

nica do ecodesign, aplicada sob o foco dos

elementos de junção, é um bom caminho

para o redesign de produtos.

APLICAÇÃO DO ECODESIGN

O estudo de caso aqui apresentado de-

monstra o uso da técnica preconizada. O

objetivo foi avaliar a construção mecânica

de quatro compressores de ar para aquá-

rio, já existentes no mercado, contemplan-

do a seleção de materiais e os elementos

de junção empregados. O objetivo é

viabilizar o seu redesenho dando ênfase

à redução do número de componentes, à

minimização do uso de matérias-primas,

ao emprego do máximo de matérias-pri-

mas compatíveis com o processo - sob o

ponto de vista ecológico -, e à simplifica-

ção dos processos de fabricação.

PROJETO FUNCIONAL

Com base nos dados obtidos, iniciou-se a

análise e a determinação das especificações

de pontos viáveis para o redesign, confor-

me requisitos do ecodesign. Nesta fase,

foram determinadas duas linhas de redese-

nho do projeto possíveis de serem seguidas

- uma na estrutura funcional do produto

e outra na análise de materiais e processos.

Foram observadas alterações nos seguin-

tes tópicos: redução de componentes,

redução de elementos de junção, redução

da matéria-prima utilizada e minimização

de processos, mantendo as características

de rendimento e trabalho do sistema de

geração de ar.

PROJETO CONCEITUAL

Avaliando os produtos existentes, iniciou-

se o trabalho de redesign conceituai com

o propósito de modificar a concepção do

produto. Foi dada ênfase à redução de

componentes, sem afetar a funcionalidade,

atendendo a critérios técnicos, econômicos

e ambientais. Com auxilio de um software

3D, foi desenvolvido um modelo de com-

pressor baseado nas orientações do ecode-

sign e na redução do impacto ambiental,

contemplando processos mais enxutos.

Desta forma, o que se visava era o ganho

em produtividade e em diferencial compe-

titivo. O projeto de componentes únicos

- com funções que antes eram realizadas

com base na montagem de dois ou mais

componentes - possibilitou a redução do

número de peças. Também foi possível a

adoção do processo de injeção sob pressão

na produção das peças plásticas.

COMPARATIVO ENTRE OS

PRODUTOS ANALISADOS E A

PROPOSTA DE REDESIGN

O quadro abaixo compara a quantidade

de peças existentes em produtos que já

estão no mercado e o resultado obtido no

redesign proposto.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O quadro comparativo demonstra que é

possível desenvolver ou redesenhar um

produto tendo como base de projeto

a informação: são dados que agregam

conhecimento e técnicas de adequação

ambiental viáveis. Neste caso específico, o

foco principal foi o desenvolvimento de um

produto com menor número de compo-

nentes e com processos mais enxutos.

Esta mudança no produto tende a agregar

um diferencial competitivo e estratégico

para a empresa. Apesar da utilização de

critérios de projeto tradicionais, foi dado à

variável ambiental o mesmo valor conferido

a fatores como lucratividade, qualidade,

funcionalidade, estética e ergonomia.

A tentativa de resolução de um problema

ambiental trouxe, na verdade, uma solução

econômica mais interessante. A adoção do

ecodesign foi fundamental na melhoria de

processos e no desenvolvimento de com-

ponentes. Assim, os sistemas de junção,

práticos e eficientes, ganham um enfoque

de inovação quando se deixa de empregar

sistemas convencionais, tais como parafu-

sos, porcas, colagens, etc. Além disso, tor-

nou-se possível a desmontagem do produto

sem a necessidade de utilizar ferramentas,

tais como chaves de fenda e alicates.

Desta forma, ficou demonstrado que a

análise critica dos processos industriais e

de seus produtos pode levar à adoção de

estratégias que tornem viável o desenvol-

vimento de alternativas ambientalmente

corretas. Afinal, este trabalho comprova

a possibilidade de balancear o desenvolvi-

mento sustentável com os interesses econô-

micos na criação de um produto. Trata-se,

portanto, de um vasto campo de atuação

para os designers e para os empreendedo-

res comprometidos com a causa ambiental.
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