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RESUMO 

O sistema de partilha das trotinetes elétricas surgiu em Lisboa como uma nova forma de 

mobilidade para curtas distâncias, apresentando-se como um sistema inovador e que não polui 

durante a sua utilização por ser um modo de transporte elétrico. Estas diferenciam-se pelo facto 

de poderem ser estacionadas em qualquer lugar. Necessitam de ser recolhidas, carregadas e 

distribuídas, normalmente por veículos convencionais que poluem durante a sua utilização. 

Neste contexto, o objetivo desta dissertação consistiu em efetuar uma Análise de Ciclo de Vida 

(ACV) de forma a contabilizar os impactes ambientais para todas as fases de vida de uma 

trotinete elétrica, desde a sua produção, utilização e fim de vida. Para as Alterações Climáticas, 

o Cenário Base de uma trotinete elétrica emite desde 804 a 1679 g𝐶𝑂2 𝑒𝑞/km. Estes valores tão 

elevados justificam-se principalmente com a baixa utilização das trotinetes por parte dos 

utilizadores e ao baixo tempo de vida da trotinete. Os impactes associados à produção de uma 

trotinete correspondem a mais de 70% dos impactes totais, a recolha e distribuição são 

aproximadamente 9% e a utilização do veículo corresponde a cerca de 16%. Procedeu-se ainda 

a uma análise de sensibilidade variando o tempo de vida de uma trotinete, os quilómetros 

realizados por dia e a cadência de recolha das trotinetes. Concluindo-se que aumentar o tempo 

de vida diminui os impactes ambientais entre 22% a 46%, aumentar a quilometragem diária reduz 

os resultados entre 50% a 80% e uma recolha menos frequente permite diminuir os resultados 

entre 11% a 48%. 

 

Palavras-Chave: Análise de Ciclo de Vida, ACV, Trotinetes Elétricas, Impactes Ambientais, 

Transportes. 
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ABSTRACT 

The electric scooter sharing system emerged in Lisbon as a new form of mobility for short 

distances, presenting itself as an innovative system that does not pollute during its use for being 

an electric transport mode. E-scooters differ mainly from the fact that they are dockless. However, 

these need to be collected, charged and distributed on the city streets by conventional vehicles 

that pollute during their use. The main objective of this dissertation is to perform a Life Cycle 

Analysis (LCA) in order to account the environmental impacts for all life stages of an e-scooter, 

from its production, use and end-of-life. For the Base Scenario of the Climate Change category, 

an e-scooter emits 804 to 1679 grams of 𝐶𝑂2 𝑒𝑞  per kilometre. The main reasons these values 

are high is the low use of e-scooters by users and the low scooter life span. The impacts 

associated with the production of an e-scooter are more than 70% of the total impact, those 

related with the collection and distribution process are approximately 9% and to the use of the 

vehicle corresponds to about 16%. A sensitivity analysis was also carried out, varying the lifetime 

of the e-scooter, the kilometres per day and the frequency of scooters’ pickup. In the end, 

increasing lifetime, increasing the number of kilometres per day, and reducing the frequency of 

scooters’ pickup, reduces environmental impacts by 22% to 46%, 50% to 80%, and 11% to 48%, 

respectively. 

 

Keywords: Life Cycle Assessment, LCA, Electric Scooters, Environmental Impacts, 

Transportation.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

O sector dos transportes desempenha um papel fundamental na sociedade e na economia. A 

qualidade de vida do cidadão depende de um sistema de transportes eficiente e acessível. É um 

sector que sofre regularmente pressões ambientais, designadamente contribui significativamente 

para as alterações climáticas, a poluição do ar e sonora. A infraestrutura de transportes ocupa 

grandes áreas, contribuindo assim para a expansão urbana mas também criando impactes 

ambientais, na paisagem, no desaparecimento de habitats naturais e dividindo as áreas naturais 

afetando os ecossistemas[1].  

O sector dos transportes é um dos principais responsáveis pela emissão de gases de efeito de 

estufa (GEE) [2], consumindo cerca de um terço da energia total da União Europeia (UE) [1]. A 

maior parte desse consumo de energia está associado ao consumo de produtos petrolíferos, o 

que significa que os transportes são responsáveis por uma significativa parte das emissões de 

GEE da UE [1]. Em 2017 o sector dos transportes correspondia a cerca de 24% das emissões 

de GEE em Portugal [3]. Enquanto a maioria dos outros setores económicos (como a produção 

de energia e a indústria) reduziram as suas emissões desde 1990, as emissões associadas aos 

transportes apresentaram uma tendência crescente. Atualmente, o sector dos transportes 

corresponde a mais de um quarto do total de emissões de gases de efeito estufa da UE, o que 

torna o sector dos transportes um grande obstáculo para a realização dos objetivos da 

sustentabilidade ambiental da UE. O transporte rodoviário produz mais de 70% das emissões 

totais de GEE e o restante vem principalmente do transporte marítimo e aéreo [1]. 

Como tal, a UE tem como objetivos reduzir os efeitos adversos dos transportes, através da 

promoção de modos de transportes menos poluentes e mais eficientes, implementando novas 

tecnologias, combustíveis e infraestruturas mais sustentáveis[1]. Todos os países membros da 

União Europeia comprometeram-se, em reduzir os níveis de emissão de GEE até 2020 em 20% 

em comparação com os níveis de 1990 e reduzir até 40% em 2030. Em 2017 as emissões de 

GEE sofreram um aumento devido ao sector dos transportes [2], por isso qualquer tentativa de 

redução de emissões de GEE deverá ter em conta esse sector [4]. Os documentos da estratégia 

da UE focam-se na descarbonização dos transportes e salientam a importância de utilizar modos 

de transportes com baixas emissões de carbono e veículos de emissão zero, e destaca ainda a 

necessidade de eletrificação, de fontes de energia renováveis e incentiva a melhoria da eficiência 

operacional. A estratégia também implica um melhor planeamento urbano e perceber os 

benefícios dos transportes públicos [1]. 

Com a consciencialização dos problemas ambientais, a maioria das empresas procura 

alternativas menos poluentes. Com isto, surge a necessidade de promover veículos 

ambientalmente amigáveis, onde a mobilidade elétrica tem um papel fundamental. A mobilidade 
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elétrica refere-se ao desenvolvimento de veículos elétricos, opondo-se aos típicos veículos 

convencionais que usam combustíveis fósseis.  Começou com o aparecimento do carro elétrico 

e rapidamente se alastrou a outros modos de transporte, quer seja associado a modos de 

transporte mais convencionais (por exemplo, os autocarros), como a modos de transporte mais 

alternativos como é o caso das trotinetes elétricas (ou e-scooter em inglês). O principal objetivo 

passa por promover veículos mais eficientes, que eliminem a poluição local em contexto urbano, 

que contribuam para a redução da poluição sonora e, consequentemente, que contribuam para 

a visão governamental da sustentabilidade urbana [5].  

No contexto urbano, o surgimento do conceito de Mobility-as-a-Service (mobilidade como um 

serviço) levou a uma mudança de paradigma na oferta e na utilização de produtos de mobilidade. 

Um desses conceitos passou pela partilha de veículos, sendo que um dos produtos mais 

disruptivos foi o dos sistemas de partilha de trotinetes elétricas. Surgiram em 2018 de forma 

generalizada em várias cidades dos Estados Unidos da América (EUA), onde a operadora Bird 

se lançou em 2017 [6]. As trotinetes elétricas partilhadas cresceram desde então, de forma 

rápida. A trotinete, já conhecida como um modo de transporte utilizado e destinado a um 

público mais jovem, foi adaptada e renovada com um motor elétrico como se vê na Figura 1.1, 

ganhando rapidamente popularidade [7]. As trotinetes elétricas destinam-se à micro-

mobilidade, termo que surgiu para descrever as viagens de curtas distâncias, usualmente a 

primeira ou a última milha (1.6 km) de uma viagem (do inglês, first-/last mile) [8], um problema 

associado a distâncias que são demasiado curtas para conduzir/utilizar um transporte e que são 

demasiado distantes para andar a pé [9]. É um termo genérico para vários modos de transporte, 

veículos leves, como as bicicletas e trotinetes (elétricas ou não, partilhadas ou não) que 

podem ter uma infraestrutura que as permitam estacionar (do inglês, docked) ou que possam 

ser estacionadas em qualquer zona (do inglês, dockless) [7]. Existe ainda incerteza se as 

trotinetes elétricas substituem viagens dos restantes modos de transporte ou se são utilizadas 

mais frequentemente em viagens combinadas, ou seja, viagens que combinam vários modos 

de transporte.  

 

Figura 1.1 – Utilização de uma trotinete elétrica.  

Atualmente, as cidades estão em constante mudança devido ao crescimento geral da população 

e às mudanças demográficas. Em 2030 estima-se que o número de megacidades – áreas 
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urbanas com mais de 10 milhões de habitantes – aumente para 43, que correspondem a mais 

12 megacidades das que existem atualmente. Em 2040 espera-se que 65% da população esteja 

a viver em cidades [8]. Nos grandes centros urbanos, onde a quantidade de carros e o trânsito 

são mais críticos, existe uma maior necessidade de micro-mobilidade. No entanto, nas zonas 

com uma má rede de transportes públicos, as opções de micro-mobilidade deixam de ser viáveis 

e o carro passa a ser a principal escolha, mesmo que seja menos económico, mais lento e 

poluente [10]. De acordo com o estudo do McKinsey Center for Future Mobility, cerca de 60% 

das viagens de carro são feitas em menos de 8 quilómetros. Estas viagens poderiam ser 

substituídas por alternativas de micro-mobilidade e ainda cobrir 20% das viagens feitas por 

transportes públicos [11]. Em Portugal, o relatório final do Inquérito à Mobilidade nas Áreas 

Metropolitanas do Porto e de Lisboa em 2017 [12] mostra que o automóvel foi o principal modo 

de transporte utilizado nas deslocações realizadas pelos residentes nas áreas metropolitanas de 

Lisboa (56,3%) e do Porto (65,2%) em dias úteis. Os modos ativos (pedonal e bicicleta) 

correspondem a 23,3% para área metropolitana de Lisboa e 19,1% para a área metropolitana do 

Porto [13].  

No entanto, a micro-mobilidade partilhada apresenta algumas limitações que incluem a sua 

adaptação a casos relevantes de mobilidade (por exemplo, o espaço limitado para quem faz 

compras), condições climatéricas e a sua fraca presença em zonas rurais [11]. Com o surgimento 

das opções de micro-mobilidade, as cidades são obrigadas a repensar em como as suas 

infraestruturas podem ser adaptadas aos novos modos de transporte alternativos [7]. No que diz 

respeito à mobilidade urbana, as trotinetes elétricas surgiram, desde 2017, nas ruas de diversas 

grandes cidades, incluindo Lisboa. Com o aparecimento das trotinetes, surgem problemas 

associados a estas. No caso de Lisboa, a cidade não se encontrava preparada para a receção 

deste modo de transporte, sendo que a Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a lidar com 

várias questões respeitantes à interação destas com o espaço urbano. A maior dificuldade na 

integração das trotinetes elétricas em meio urbano é o estacionamento destas e o facto de 

poderem ser largadas em qualquer parte da cidade, obstruindo a circulação pedonal. No 

entanto, foram implementadas algumas soluções que permitiram diminuir estes 

inconvenientes.  

Num contexto ambiental, as trotinetes elétricas apresentam-se como um modo de transporte 

que não emite 𝐶𝑂2 durante a sua utilização. As informações disponíveis online na plataforma 

partilhada de dados da cidade Louisville em Kentucky (para as operadoras Lime e Bird) [14] 

e do web site de Künzel para a zona de Lisboa (para a operadora Circ)  [15] mostram que as 

trotinetes elétricas duram em média um mês, devido a baterias com um tempo de vida 

reduzido. Para além disso as trotinetes elétricas necessitam de ser recolhidas, carregadas e 

distribuídas pela cidade. O processo de recolha/distribuição é usualmente realizado por veículos 

convencionais, ou seja, que emitem 𝐶𝑂2 para atmosfera durante a sua utilização.  Assim, de 

forma a avaliar os seus impactes de forma completa, dever-se-á responder a várias questões 

respeitantes ao ciclo de vida da trotinete. A avaliação do ciclo de vida (ACV), avalia os impactes 
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ambientais associados a um produto ao longo do seu ciclo de vida, incluindo todas as suas fases 

(incluindo a extração e recolha das matérias primas, produção, utilização e fim de vida). Chester 

[4], [16] realiza a primeira ACV de uma trotinete elétrica, tendo em conta todas as fases do seu 

ciclo de vida, concluindo que uma trotinete emite entre 200 a 400 g/km de 𝐶𝑂2 dependendo da 

forma como se efetua o processo de recolha/distribuição das trotinetes [16] e ainda 

Hollingsworth et al [17][ publica uma ACV detalhada chegando à conclusão de que as 

emissões de 𝐶𝑂2 duma trotinete elétrica variam entre 94 g/km a 305 g/km. Estes valores são 

altamente influenciáveis pela quilometragem realizada ao longo da vida útil da trotinete [17]. 

No entanto, para Lisboa, a situação aparenta ser diferente, dadas as condições de operação 

dos sistemas de trotinetes elétricas partilhadas, designadamente orografia e pavimentos da 

rede viária de Lisboa. 

 

1.2 OBJETIVO 

Tendo em conta o enquadramento apresentado, o objetivo principal desta tese passa por efetuar 

uma avaliação de ciclo de vida de forma a contabilizar os seus impactes ambientais, cobrindo a 

produção, utilização e fim de vida da trotinete elétrica incorporando assim a componente dos 

materiais, mas também a intensidade energética dos processos utilizados desde a extração da 

matéria prima até à produção do veículo, assim como a manutenção, processos de 

recolha/distribuição e a utilização de eletricidade. Para atingir este objetivo serão efetuadas as 

seguintes tarefas: 

• Caracterização e levantamento de informações sobre as especificações técnicas de uma 

trotinete elétrica, dos processos de operação de recolha/distribuição e de manutenção 

num contexto real; 

• Montagem do processo no software SimaPro através dos processos existentes no 

programa (bicicleta elétrica e motociclo elétrico), definição dos pressupostos para cada 

fase da vida (tempo de vida, quilometragem por dia, manutenção e transporte de recolha) 

e definição dos cenários; 

• Modelação no SimaPro que realiza uma ACV dos processos associados à produção, 

utilização e fim-de-vida para todos os cenários considerados; 

• Definição de variáveis mais influentes, definição dos cenários a analisar e respetivas 

análises de sensibilidade; e 

• Análise crítica dos resultados. 

Com isto, espera-se quantificar a eficiência energética e ambiental (na perspetiva das alterações 

climáticas) das trotinetes elétricas, considerando o ciclo de vida do veículo; perceber com que 

intuito e/ou para que tipo de viagem as trotinetes elétricas são mais utilizadas (designadamente, 

lazer ou utilitária), e se isso provoca redução de impactes em comparação com o tipo de viagem 

substituída. 
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1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos principais. No primeiro capítulo introduz-

se o tema através de um enquadramento do trabalho, abordando qual a motivação e os objetivos 

do mesmo.  

No segundo capítulo procede-se à revisão de literatura, iniciando-se com a recolha de informação 

disponível para as trotinetes elétricas em contexto urbano, incluindo a forma como estas 

funcionam, problemas associados a estas e dados relevantes para a realização desta 

dissertação. A segunda parte deste capítulo aborda a temática ACV incluindo os estudos 

realizados para as trotinetes elétricas. Por último faz-se um resumo da revisão bibliográfica para 

os restantes modos de transporte elétricos: veículos elétricos, motociclos elétricos e bicicletas 

elétricas. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada, começando com uma descrição detalhada de 

informações que diz respeito ao modo de operação das trotinetes elétricas, recolhidas através 

de entrevistas. Foi feita ainda uma análise de dados. Dados que se teve acesso através do 

contacto com trabalhadores de operadoras de trotinetes elétricas e/ou empresas que trabalham 

em conjunto com estas. O capítulo segue ainda com uma descrição do software utilizado, base 

de dados e metodologia de avaliação de impactes utilizada e por fim, são apresentados os 

pressupostos para a criação do processo de uma trotinete elétrica e os cenários considerados. 

O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos, procedendo-se ao tratamento destes e a uma breve 

discussão dos mesmos. Por fim, o capítulo 5 apresenta as conclusões obtidas pela realização 

deste trabalho. São igualmente apresentados alguns comentários sobre os pontos a melhorar e 

as perspetivas futuras em relação à temática estudada. 
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2 ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo são apresentadas três secções dedicadas à revisão de bibliografia e de temáticas 

fundamentais para este trabalho. A primeira parte aborda a utilização das trotinetes elétricas em 

ambiente urbano, desde o seu surgimento na cidade de Lisboa, modo de utilização e 

funcionamento das operações, problemas de interferência com o espaço urbano e a sua 

adaptação ao meio, até à recolha de informação que permita perceber melhor como é que as 

trotinetes se comportam. O segundo subcapítulo apresenta os fundamentos da ACV e, 

finalmente, na terceira secção são abordadas as principais tendências de investigação atual na 

aplicação da ACV às trotinetes elétricas e aos restantes modos de transportes elétricos (veículos, 

motociclos e bicicletas elétricas). 

2.1 UTILIZAÇÃO DE TROTINETES EM AMBIENTE URBANO  

Em Portugal, à data de 4 de outubro de 2018 surgiram as primeiras trotinetes elétricas em 

Lisboa. Estas foram operadas pela Lime, a primeira empresa de trotinetes elétricas a operar 

na Europa e em Portugal [18],[19]. Em março de 2019, já existiam cinco mil trotinetes na 

cidade de Lisboa, onde se efetuavam 10 mil viagens por dia. Segundo o vereador da 

Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Gaspar, existiam sete operadores de 

trotinetes, que tinham mais de 150 mil utilizadores e que já tinham sido percorridos mais de um 

milhão de quilómetros [20]. Até ao início da pandemia da COVID-19 (março de 2020), existiam 

cinco operadoras a circular nas ruas de lisboa: Hive, Lime, Circ, Frog e Uber, responsáveis pelas 

4 mil a 5 mil trotinetes elétricas existentes na cidade [21]. Durante o período da pandemia (de 

março a Junho de 2020), as trotinetes partilhadas deixaram de operar. Neste momento, apenas 

estão a operar a Bird, a Lime, a Bolt, a Hive (Uber), e a FROG.  

A utilização de uma trotinete elétrica pretende ser fácil e rápida. O utilizador instala uma aplicação 

no seu telemóvel, desbloqueia uma trotinete através de um código QR e pode iniciar a sua 

viagem. O custo de desbloqueio da trotinete é de um euro (ou equivalente a um euro nas cidades 

fora da zona Euro) e durante a sua utilização são cobrados quinze cêntimos ao minuto. A viagem 

pode atingir uma velocidade máxima de 25 km/h com um alcance máximo de 40 quilómetros e 

no final a trotinete pode ser deixada em qualquer lugar [18]. A utilização da trotinete destina-se 

a maiores de 18 anos [22]. 

Outra questão relevante neste tipo de sistemas é a logística da operação de recolha, 

manutenção, distribuição e carregamento das baterias. As trotinetes elétricas são recolhidas 

durante a noite por cada operadora, sendo testadas diariamente, garantindo a segurança na 

utilização das trotinetes [18] e sendo as suas baterias recarregadas, posteriormente. A recolha 

das trotinetes é feita através de carros ou carrinhas convencionais. Quando totalmente 

carregadas, as trotinetes são de novo transportadas e colocadas de manhã em locais 

específicos, os chamados hotspots. A logística consiste em três etapas: recolha, carregamento 
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e distribuição [18]. No caso da operadora Lime, as três etapas podem ser efetuadas por equipas 

independentes, os “Lime Juicers”, constituídas por qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro 

extra. Os custos de todo o processo é da responsabilidade do Juicer. Um “Lime Juicer” apenas 

efetua carregamentos na sua própria casa, não efetua a manutenção de uma trotinete elétrica 

[18]. Recentemente a Lime lançou a “Patrulha Lime” na cidade de Lisboa, bicicletas elétricas com 

atrelado capazes de transportar várias trotinetes elétricas em simultâneo. Estas bicicletas com 

atrelado apoiam a equipa que atua durante 24 horas por dia nas principais artérias da cidade de 

Lisboa e em zonas mais movimentadas ou onde os passeios são mais estreitos, procurando 

estacionar adequadamente trotinetes deixadas em locais inadequados [23]. 

As baterias da Lime necessitam em média quatro horas de carregamento, dependendo do tipo 

de bateria e se estão ou não viciadas. Para estes colaboradores, a recolha das trotinetes é feita 

a partir das 21h00 e só pode ser distribuída entre as 5h00 e as 7h00 [24]. Em Lisboa existem 

atualmente 90 hubs ou hotspots (locais) onde se distribuem as trotinetes [18]. Os hotspots foram 

identificados e decididos pela Câmara Municipal de Lisboa, onde a circulação e o estacionamento 

destes veículos estão regulados pelo código da estrada, sendo a câmara responsável pela 

gestão do espaço público. Estes pontos localizam-se, na sua maioria, próximos de locais de 

estacionamento para velocípedes. Alguns pontos de estacionamento encontram-se no passeio, 

mas apenas em zonas fora da circulação dos peões [25]. As zonas históricas de Lisboa estão 

interditas ao “estacionamento” das trotinetes [18]. Os 90 locais ainda não se encontram na sua 

totalidade implementados. O mapa com os locais da primeira fase está representado na Figura 

2.1. 

 

Figura 2.1 – Mapa dos locais de estacionamento para as trotinetes elétricas. Fonte: [25]. 

Uma das grandes problemáticas associada à utilização deste novo modo de transporte têm sido 

os impactes em termos de segurança e a interação com o espaço público.  
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Como as trotinetes elétricas são um fenómeno recente, não existe ainda legislação que se 

aplique à sua utilização. As trotinetes circulam nos passeios, ciclovias, avenidas e estradas, onde 

são estacionadas no meio dos passeios obstruindo a circulação dos peões com mobilidade 

reduzida, os invisuais e até mesmo a população no geral [26].   

Segundo o artigo 112º do código da estrada "(…) os velocípedes com motor, as trotinetas com 

motor, bem como os dispositivos de circulação com motor elétrico, autoequilibrados e 

automotores ou outros meios de circulação análogos com motor são equiparados a velocípedes", 

ou seja, as trotinetes elétricas devem ser utilizadas nos corredores específicos ou na estrada 

quando estes não existem [27]. Para além disso, a infraestrutura disponível em Lisboa para a 

utilização deste tipo de veículos (bicicletas e trotinetes) não cobre a cidade inteira, ao contrário 

de cidades como Amesterdão e Copenhaga, conhecidas por serem cidades “bicycle-friendly” 

[28], levando a que a maioria dos utilizadores das trotinetes elétricas as utilizem nos passeios 

[29]. Segundo os dados disponíveis dos inquéritos da Lime feitos na cidade de São Francisco 

(EUA), a razão selecionada pelos utilizadores por circularem no passeio foi maioritariamente 

devido ao facto de se sentirem mais seguros [30]. No entanto, o facto de poderem ser deixadas 

em qualquer lugar, torna a situação problemática no que diz respeito à circulação pedonal [29]. 

Em Lisboa, foram criadas as zonas vermelhas, onde não se podem estacionar as trotinetes. 

Estas zonas abrangem a baixa pombalina e a zona do castelo de são Jorge [18] e vão ser 

alargadas a mais zonas sensíveis da cidade. Esta medida tem como objetivo aumentar a 

qualidade do espaço público, fornecendo maior segurança aos peões [20]. A Figura 2.2 

representa as zonas vermelhas que já se encontram implementadas até à data. Como propostas 

futuras, tem-se o objetivo de criar um lugar de estacionamento por cada quarteirão, para 

bicicletas, trotinetes e motociclos. Cada lugar de estacionamento pode ser ocupado por um 

automóvel, dez trotinetes ou cinco bicicletas. No total são 1600 lugares de estacionamento que 

se pretendem alterar para serem ocupados por estes modos de transportes. Há ainda a 

possibilidade de definir números máximos de trotinetes em ruas especificas, para que não haja 

uma degradação do espaço público [20].  

 

Figura 2.2 – Mapa das zonas vermelhas para as trotinetes elétricas. Fonte: [31]. 
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As trotinetes elétricas estão ainda associadas a várias falhas técnicas como é o caso das falhas 

no velocímetro e falhas nos travões que fazem bloquear as rodas provocando travagens bruscas 

projetando os utilizadores para a frente. Quanto à utilização indevida dos equipamentos elétricos, 

as trotinetes elétricas estão envolvidas em vários acidentes, como é o caso dos atropelamentos 

a peões nos passeios em ruas pedonais, como também aos próprios utilizadores por outros 

veículos de maiores dimensões [32]. A velocidade das trotinetes pode provocar atropelamentos 

nos passeios e perigo para o próprio utilizador devido à não utilização de capacete. Ainda não 

existem estatísticas destes acidentes [26]. 

Em outubro de 2018, a operadora Lime confirmou que algumas baterias das trotinetes elétricas 

apresentavam risco de explosão, afirmando que estas já tinham sido retiradas das cidades dos 

EUA [33]. O risco de explosão, não se restringe apenas a quem utiliza as trotinetes, mas também 

aos “juicers”, que recolhem as trotinetes e as carregam nas suas próprias casas. Os incêndios 

das baterias de iões de lítio devem ser lidados com precaução pois são extremamente difíceis 

de extinguir. A chama é muito intensa e produz o seu próprio oxigénio, sendo ainda provável 

acontecerem incêndios secundários. O melhor método é retirar a bateria dos restantes materiais 

combustíveis e deixar que ela própria se queime [34].  

Outra limitação da bateria de iões de lítio é a sua vida útil ser relativamente baixa. Precisa de ser 

substituída a cada 300 a 1000 carregamentos dependendo do tipo de fornecedor da bateria [35]. 

As baterias de iões de lítio, quando aplicadas a veículos elétricos (VE) degradam-se fortemente 

durante os primeiros cinco anos de funcionamento e são projetadas para um tempo de vida útil 

de 10 anos [36]. Para além disso, vários estudos têm vindo a comprovar que os impactes 

ambientais das baterias dos VE são altamente significativos nas suas fases de produção e que 

estas deveriam ser produzidas através de eletricidade proveniente de um mix de energia 

renovável [37]. O impacte associado ao carregamento das baterias depende também do tipo de 

energia utilizada na produção de eletricidade. Quanto mais renovável for, menores os impactes 

ambientais associados [38]. De acordo com a SF Weekly, existem programas de reciclagem de 

baterias a serem desenvolvidos, mas em São Francisco não existe atualmente nenhum centro 

que lide com este tipo de baterias [35]. 

Através da informação online partilhada no web site da cidade de Louisiville, em Kentucky, nos 

Estados Unidos da América, foi possível ter acesso a vários dados mensais das viagens de 

trotinetes desde agosto a dezembro de 2018 [14]. Os dados incluem os veículos dockless 

(trotinetes elétricas e bicicletas elétricas), mas analisando somente os ID correspondentes às 

trotinetes elétricas foi possível concluir que o tempo de vida útil médio de uma trotinete elétrica 

é de 28 dias [39]. Uma análise semelhante retirada da mesma fonte, mas no período de agosto 

a novembro de 2018 e considerando uma amostra de 663 trotinetes elétricas cujas distâncias 

feitas por cada uma são superiores a 1 minuto e inferiores a 1000 minutos, permitiu inferir a 

informação disponível na Tabela 2.1.[40]: 
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Tabela 2.1 – Análise de dados dos ID das trotinetes elétricas da cidade Louisiville desde agosto a 

novembro de 2018. Fonte: [40]. 

 Média 

Distância percorrida numa viagem 2.62 km 

Duração de uma viagem 18 minutos 

Viagens por dia feitas por uma trotinete 3.49 viagens 

Viagens feitas durante a vida útil 64 viagens 

Distância percorrida durante a vida útil 169 km 

Tempo de vida útil 25 dias 

Ambas as análises de dados revelam que as baterias duram em média um mês, pondo em causa 

a imagem sustentável que todas as operadoras vendem no mercado [41], [39].  

Uma análise semelhante efetuada em Lisboa recolheu os dados do GPS das trotinetes elétricas 

Circ, a cada 20 minutos em Lisboa para o período de 18 de agosto de 2019 a 6 de dezembro de 

2019, correspondente a 111 dias. A análise dos dados foi feita com a eliminação das viagens 

que faziam menos de 100 metros (Figura 2.3) por se considerarem serem viagens feitas apenas 

por diversão. A Figura 2.4 apresenta o número total de viagens e quilómetros feitos por dia 

maiores que 100 metros [15]. A linha azul representa os quilómetros realizados por dia. Essa 

linha mantêm-se constante porque as viagens adicionais realizadas são demasiado curtas, daí 

se ter removido as viagens que faziam menos de 100 metros. 

 

Figura 2.3 - Viagens e quilómetros totais feitos por dia para as viagens menores que 100 metros. Fonte:[15] 

 

Figura 2.4 – Viagens e quilómetros totais feitos por dia para as viagens maiores que 100 metros. 

Fonte:[15] 
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É inconclusiva, a razão pela qual as viagens menores que 100 metros aumentaram em outubro, 

podendo ser justificada por menor precisão do sinal de GPS ou pelo facto da Circ ter começado 

uma campanha que proporcionava desbloqueios gratuitos [15]. 

Nas próximas análises de dados, as viagens menores que 100 metros continuarão a ser 

excluídas para que haja um rácio viagens/quilómetros constante ao longo do tempo. Os dados 

incluem 1793 trotinetes, 34671 viagens registadas e 63322 quilómetros realizados[15]. 

A Figura 2.5 representa distribuição da distância de viagens e mostra que cerca de 50% da 

maioria das viagens é menor que 1 km e menos de 30% de todas as viagens são maiores que 2 

km [15]. A Figura 2.6, mostra que 70% das trotinetes registadas não andaram mais de 45 km no 

total durante o registo dos dados[15]. 

 

Figura 2.5 – Distribuição das distâncias das 
viagens. Fonte:[15] 

 

Figura 2.6 – Distribuição da quilometragem por 
trotinete elétrica. Fonte:[15] 

Através do número de trotinetes adicionadas por dia, é possível estimar quantas trotinetes 

precisam de ser substituídas devido a problemas técnico e/ou vandalismo. Esta estimativa 

encontra-se representada na Figura 2.7. O pico de trotinetes adicionadas um pouco antes de 

novembro pode ser explicado pela ocorrência do evento WebSummit em Lisboa que começou 

no dia 4 de novembro [15]. 

 

Figura 2.7 – Número de trotinetes elétricas adicionadas por dia. Fonte:[15]. 
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Por fim, a Figura 2.8 representa os locais onde se iniciam ou finalizam a maioria das viagens de 

trotinetes elétricas, acumuladas e registadas para todos os dias em que se fez esta análise de 

dados (111 dias) [15].  

 

Figura 2.8 – Mapa das zonas com maior concentração de viagens de trotinetes elétricas. Fonte: [15]. 

Neste enquadramento, permanecem dúvidas significativas sobre vários parâmetros operacionais 

da utilização de trotinetes elétricas, e qual a sua influência nos impactes de ciclo de vida 

associados à sua utilização.  

2.2 AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA 

A avaliação do ciclo de vida (ACV), também conhecida do inglês life cycle asessment (LCA), é 

uma metodologia que avalia os impactes ambientais associados a um produto ou serviço ao 

longo de todo o seu ciclo de vida [42], incluindo todas as suas fases de vida, desde a extração 

de matéria prima, processamento os materiais, produção, distribuição, utilização, reparação e 

manutenção, até ao desmantelamento e reciclagem do produto. A análise pode ter diferentes 

dimensões como por exemplo: análise de energia, emissões, uso dos materiais, uso da terra 

[43]. A Figura 2.9, representa as principais fases associadas ao ciclo de vida de um produto, às 

quais correspondem processos, onde são movimentados produtos ou materiais[42]. 

 

Figura 2.9 – Principais fases associadas ao ciclo de vida de um produto. Fonte: [42]. 

O objetivo de aplicação deste tipo de metodologia é sistematizar os impactes nas diferentes fases 

dos produtos e não apenas na sua utilização, desenvolver políticas e alterar processos de forma 

a reduzir esses impactes [43]. A ACV deve ser utilizada pelas empresas para comparar os 
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impactes ambientais de diferentes produtos com as mesmas funções ou comparar o impacte 

ambiental de um produto com um padrão de referência, identificar as fases mais impactantes no 

ciclo de vida do produto, identificar oportunidades de melhoria, para marketing ou propósitos de 

rotulagem [43].  

O conceito básico desta metodologia é o do ciclo de vida, definido pela norma ISO 14040 como 

“estados consecutivos de um produto, desde a extração de matérias-primas ou transformação 

de recursos naturais, até à deposição final do produto na natureza”, ou seja, qualquer produto, 

processo ou atividade produz impactes ambientais, desde o momento em que os seus materiais 

são extraídos até serem devolvidos à natureza ou reintegrados no ciclo produtivo, após a sua 

vida útil [42].  

Existem vários princípios para a realização da ACV mas a forma mais reconhecida e globalmente 

aceite segue a Norma ACV da ISO (Organização Internacional para Normalização), que é 

composta principalmente por duas normas relacionadas, 14040: 2006 e 14044: 2006 [44]. Estas 

normas estão dedicadas à gestão ambiental, com foco na avaliação de ciclo de vida [42]. A norma 

14040:2006 refere-se aos princípios e estrutura básica (principles and framework), enquanto que 

a norma ISO 14044:2006 fornece os requisitos e diretrizes (requirements and guidelines) [44]. A 

norma 14040 define ainda a ACV como a “compilação dos fluxos de entradas e saídas e a 

avaliação dos impactos ambientais associados a um produto ao longo do seu ciclo de vida” [42]. 

De acordo com as Normas ISO, o ciclo de vida consiste em quatro passos principais: definição 

de objetivos e âmbito; análise do inventário com os dados de entrada e saída do sistema de um 

produto; avaliação dos potenciais impactes ambientais associados aos dados de entrada e saída 

do sistema; interpretação dos resultados do inventário e das fases com maior impacto de acordo 

com os objetivos do estudo [43]. A Figura 2.10 ilustra a relação existente entre as fases principais 

da ACV. 

 

Figura 2.10 – Principais fases de um ciclo de vida. Fonte: [44]. 
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1. Objetivos e âmbito 

Nesta primeira fase são expostas as razões de realização do estudo, qual o objeto de estudo, 

qual a função que o produto desempenha e qual o público-alvo a quem se destinam os resultados 

[42]. Esta fase requer ainda, na definição do âmbito, a definição de vários parâmetros descritivos 

quantitativamente e qualitativamente para a realização de uma ACV. São parâmetros que 

resumem os principais aspetos de uma ACV  [44]. Estes parâmetros consistem na descrição da 

função do produto (ou serviço), das fronteiras do sistema, dos dados necessários na 

caracterização do sistema, das hipóteses consideradas e métodos utilizados, das limitações do 

estudo e da qualidade dos resultados pretendidos. A especificação da função desempenhada 

por um produto (objeto de estudo) implica a definição da unidade funcional [42].  

A unidade funcional quantifica o serviço fornecido pelo sistema do produto, funcionando como 

uma referência em que as entradas e as saídas podem interligar-se, possibilitando a comparação 

de bens alternativos ou serviços [43].  

Os produtos podem ser qualquer tipo de material ou serviço, ou seja, podem ser um objeto físico 

como também um software ou serviço. Os processos, são atividades que transformam entradas 

em saídas. Um sistema de produtos é composto por vários subcomponentes, mas geralmente é 

definido por vários processos e fluxos (de entradas e saídas), relacionados com o ciclo de vida 

do produto escolhido, que leva a uma ou mais funções [44].  

2. Análise do inventário 

A análise de inventário consiste na recolha de dados e no processamento dos fluxos das 

substâncias lançadas no ambiente ao longo do seu ciclo de vida de um produto [42]. Os dados 

que descrevem os sistemas são convertidos para um formato padrão, para que seja possível 

obter uma descrição das características físicas do sistema em causa [43]. As etapas durante o 

inventário implicam a definição de fronteiras no sistema, esquematização do sistema num 

diagrama de blocos, recolha de informação e análise da sua qualidade, processamento de dados 

e análise dos resultados [42].  

Assim que os objetivos de uma ACV são definidos, deve proceder-se à estabilização de fronteiras 

do sistema. Estas representam a separação entre o sistema e o ambiente que o envolve e 

interagem com os processos unitários definidos pelo sistema. O ambiente é o limite externo da 

fronteira em análise. Idealmente, todos os fluxos de matérias ou de energia deveriam ser 

contabilizados desde a sua origem até à sua devolução ao meio ambiente, no entanto, nem 

sempre é possível fazer um estudo tão pormenorizado em termos práticos [42]. 

Quanto à esquematização, a utilização de um diagrama de blocos para descrever um sistema 

permite representar de forma clara e simples os processos unitários envolventes no sistema, 

bem como, as suas principais relações. Os blocos do diagrama representam os processos e as 

setas representam os fluxos (de massa e de energia), possibilitando uma visão global do 
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processo em estudo, focando-se mais nos processos e impactes ambientais de maior 

importância  [42]. A Figura 2.11 ilustra as relações anteriormente descritas, sendo que cada um 

dos processos deverá representar a fase do ciclo de vida que integra (produção, distribuição, 

uso, fim-de-vida). 

 

Figura 2.11 – Processos associados a um ciclo de vida (exemplo do sistema de produto e sistema de 
fronteiras). Fonte: [44]. 

 

3. Análise de impactes 

Nesta fase, quando os fluxos do sistema causam um problema ambiental (efeito de estufa, 

diminuição da camada de ozono, chuvas ácidas e outros) existe um impacte ambiental. Estes 

fluxos são identificados e classificados em categorias de impactes ambientais. Existem várias 

categorias de impacte consideradas num estudo dependendo do método de caracterização 

adotado [43]. Esta fase consiste nos seguintes passos: 

▪ Seleção das categorias de impacte e dos melhores modelos disponíveis para a sua 

quantificação; 

▪ Identificação das categorias de impacte para as quais cada intervenção ambiental 

contribui (classificação); 

▪ Quantificação da contribuição das intervenções ambientais para uma determinada 

categoria de impacte (caracterização) [42]; 

▪ Normalização dos resultados da fase anterior, utilizando valores de referência [43]; 

▪ Agregação dos diferentes impactes para reduzir o número de categorias de impacte 

no resultado final e interpretação [42]. 

 

4. Interpretação  

Na fase final, interpretação, os resultados são avaliados e interpretados no contexto da sua 

significância, incerteza, etc. A ACV deve ser usada para: conhecer melhor o desempenho 
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ambiental dos produtos/serviços; diminuir os custos dos produtos; minimizar os danos ambientais 

e da saúde humana; compreender o balanço entre as categorias de impactes e as fases dos 

produtos [43]. 

 

2.3 APLICAÇÕES DE ACV A SOLUÇÕES DE MOBILIDADE URBANA ELÉTRICA 

Chester [16] publicou os primeiros resultados de uma ACV de trotinetes elétricas em janeiro de 

2018, incluindo os impactes dos materiais e fabricação, recolha e distribuição, carregamentos e 

fim-de-vida de uma trotinete elétrica. Para tal, utilizou o software GREET (Greenhouse gases, 

Regulated Emissions, and Energy use in Transportation) [16]. Os resultados mostram que a 

produção e os materiais de uma trotinete elétrica são responsáveis pela maior parte de emissões 

de 𝐶𝑂2  durante o seu ciclo de vida, seguido pela recolha e distribuição e carregamentos da 

trotinete, com um total de 199 𝑔 𝐶𝑂2/𝑘𝑚  no melhor cenário. Esta ACV assume que são 

realizadas 500 viagens de trotinete elétrica ao longo da sua vida total, o que significa que realiza 

em média 1207 km e é submetida a 100 carregamentos durante a noite para a realidade norte 

americana.  Devido à falta de dados pelos operadores, Chester considera que a recolha e 

redistribuição é feita por pessoas independentes tipo “juicers”, e que estas poderão recolher 5, 

10 ou 20 trotinetes em 3, 8 ou 16 km. O melhor cenário corresponde a uma recolha/redistribuição 

de 20 trotinetes em 3 km, o cenário intermédio de 5 trotinetes em 8 km e o pior caso o de 5 

trotinetes em 16 km. A Tabela 2.2 representa os resultados para cada fase do ciclo de vida de 

uma trotinete elétrica que percorra 1207 km durante a sua vida total [16].  

Tabela 2.2 – Emissões de 𝐶𝑂2 para cada fase do ciclo de vida de uma trotinete elétrica por Chester. 

Fonte:[16]. 

 𝒈 𝑪𝑶𝟐/𝒌𝒎 
Produção e materiais 169 

Montagem 4 

Transporte de China para EUA 2 

Carregamento 17 

Recolha e Redistribuição (20 trotinetes em 3 km) 3 

Recolha e Redistribuição (10 trotinetes em 8 km) 17 

Recolha e Redistribuição (5 trotinetes em 16 km) 67 

Fim-de-vida 2 

Total (melhor caso) 199 

Total (pior caso) 461 

Em maio de 2019, Hollingsworth et al [17] publicaram o primeiro estudo científico que examina 

os impactes ambientais do ciclo de vida de trotinetes elétricas para Raleigh na Carolina do Norte, 

que mostra que os encargos associados ao carregamento das trotinetes elétricas são baixos em 

relação aos materiais e produção de uma trotinete elétrica e ainda ao transporte associado às 

recolhas das trotinetes durante a noite. Os resultados desta análise através do método do Monte 

Carlo, mostram que o valor de emissões de 𝐶𝑂2 correspondente à categoria de impacte global 

warming (aquecimento global) é responsável por 125 g 𝐶𝑂2 𝑒𝑞/pass-km [17].  
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Devido à falta de informação, dados e ao curto período de vida de uma trotinete elétrica, este 

estudo exclui as rotinas de manutenção como a substituição de pneus ou outras partes durante 

o tempo de vida das trotinetes. A unidade funcional é 1 passageiro por quilómetro. A ferramenta 

utilizada para o cálculo da ACV é TRACI v 2.1. A produção do veículo é contabilizada através do 

processo de uma bicicleta elétrica existente na base-de-dados ecoinvent. O cenário base segue 

uma abordagem de reciclagem, no qual cerca de 24% do alumínio é reciclado. Para além disso, 

o artigo assume que a bateria e a trotinete são produzidas na China, e como tal, é necessário ter 

em consideração as emissões do transporte marítimo desde a China para os EUA e do transporte 

rodoviário desde Los Angeles para a Carolina do Norte [17].  

Quanto à fase da utilização, adotam-se os seguintes pressupostos – as e-scooters são recolhidas 

todas as tardes para serem carregadas, independentemente do estado da bateria. Para 

determinar o estado das baterias, foram recolhidas 800 trotinetes elétricas através da aplicação 

da Bird, todos os dias desde 29 de março a 28 de maio de 2019, das 20h00 até às 22h00. Esta 

informação permitiu concluir que 4,6% das trotinetes encontravam-se totalmente carregadas, ou 

seja, não tinham sido usadas nesse dia [17], [45]. A informação recolhida de vários funcionários 

de empresas de trotinetes elétricas partilhadas, permitiu definir uma distância de recolha e 

distribuição, feita por um pequeno veículo de passageiros (EURO 4). Esta distância varia entre 

1 a 4 km por trotinete para a recolha e a distribuição. Quanto aos tempos de vida de uma trotinete 

elétrica, foram testadas um intervalo de possibilidades: 0,5-2 anos. No entanto até os próprios 

autores alertam que estes tempos de vida poderão ser irrealistas e muito mais curtos, pois as 

trotinetes elétricas sofrem constantemente vandalismo [17].  

Hollingsworth et al [17] consideraram cinco cenários na realização desta ACV, um cenário base 

(“base case”), três cenários referentes à recolha das trotinetes e um cenário relacionado com o 

tempo de vida. A unidade funcional é um passageiro-milha. O cenário “Low Collection Distance” 

assume que a distância de recolha e distribuição é conduzir 0,6 milhas (1 km) para recolher cada 

trotinete. No cenário “Battery Depletion Limit” as trotinetes são recuperadas e carregadas apenas 

quando a sua carga está abaixo dos 50%. O cenário “High Vehicle Efficiency”, os veículos 

utilizados na recolha das trotinetes têm uma eficiência de combustível de 35 milhas por galão 

(235 g 𝐶𝑂2 𝑒𝑞/milha). Finalmente, no quarto cenário “High Scooter Life”, assume-se que o tempo 

de vida de uma trotinete é de 2 anos. A Figura 2.12 mostra os resultados dos impactes ambientais 

do ciclo de vida por passageiro-milha para cada cenário e para as seguintes categorias de 

impacte: aquecimento global (a), efeitos respiratórios (b), acidificação (c) e eutrofização (d). As 

barras de erro representam o intervalo onde 95% dos resultados caem. 
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Figura 2.12 – Impactes ambientais do ciclo de vida das trotinetes elétricas para os cinco cenários para as 
cinco categorias de impacte: (a) aquecimento global, (b) efeitos respiratórios, (c) acidificação, e (d) 

eutrofização. Fonte: [17]. 

No cenário base (“base case”), o impacte ambiental para a categoria do aquecimento global, 

imagem (a), é 202 g 𝐶𝑂2 𝑒𝑞/pas-milha, o que equivale a 125 g 𝐶𝑂2 𝑒𝑞/pass-km, correspondendo 

50% dos impactes aos materiais e produção e 43% correspondem à recolha e distribuição. A 

eletricidade utilizada para carregar as trotinetes contribui com 4,7% do total. Para as restantes 

categorias de impacte, imagem (b) a (d), os materiais e produção do veículo são mais uma vez, 

os mais representativos, seguidos pela recolha diária. 

 Quanto ao material reciclado, a estrutura de alumínio e a bateria de iões de lítio representam 

53%-73% dos impactes da produção e dos materiais, em todas as categorias. A estrutura de 

alumínio provoca maiores impactes na categoria dos efeitos respiratórios, cerca de 46% de 

𝑃𝑀2 − 𝑒𝑞 dos materiais e produção e a bateria apresenta maiores impactes para a acidificação, 

46% de 𝑆𝑂2 − 𝑒𝑞. 

De forma a reduzir os impactes ambientais desta análise, os autores procuraram alternativas 

para a forma como a recolha e distribuição era feita, utilizando cenários anteriormente já 

descritos. Uma das primeiras opções foi reduzir a distância de recolha/distribuição para 0,6 

milhas (1 km) por trotinete, que levou a uma redução de 27% dos impactes do aquecimento 

global. O uso exclusivo de veículos eficientes em termos de combustível reduz 12%. Limitar a 

recolha das trotinetes para apenas aquelas que se encontram com a bateria descarregada, 
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reduziria 19% dos impactes para a categoria do aquecimento global. A Figura 2.13 mostra a 

distribuição dos resultados para os cenários que podem reduzir os impactes do aquecimento 

global. Trata-se de uma função densidade através do método Monte Carlo. Em todos os cenários, 

exceto “High Scooter Lifetime”, observa-se uma vasta gama de resultados que são 

impulsionados principalmente pelo intervalo de tempo de vida das e-scooters. As linhas verticais 

representam os valores médios para cada cenário. Os resultados para as restantes categorias 

de impactes encontram-se no anexo A.  

 

Figura 2.13 – Função densidade Kernal para o cenário base e os quatro cenários alternativos, para a 

categoria de impacte “Aquecimento Global”. Fonte: [17]. 

Os valores médios encontram-se mais à direita que o pico (moda) de cada função densidade 

devido aos tempos de vida curtos das trotinetes elétricas, daí a longa cauda da função à direita. 

A Tabela A.1 no anexo A, mostra os valores medianos para os resultados Monte Carlo. Os 

resultados medianos são 13% a 19% mais baixos que os valores médios.  

A figura seguinte, Figura 2.14, representa os resultados da análise de sensibilidade dos impactes 

da categoria do aquecimento global, em g 𝐶𝑂2 𝑒𝑞/pass-milha. Estes impactes são mais sensíveis 

à utilização diária da trotinete, tempo de vida, distância realizada na recolha e na eficiência do 

combustível. O baixo uso da trotinete e o baixo tempo de vida mostram um grande impacte a 

nível do aquecimento global, devido principalmente à constituição da trotinete e sua produção. A 

figura seguinte mostra também que as emissões de 𝐶𝑂2 que o transporte da trotinete elétrica faz 

desde o produtor até ao seu destino final onde esta será utilizada, não são relevantes em 

comparação com os restantes parâmetros. As emissões geradas pela eletricidade para os 

carregamentos das trotinetes do local do estudo (Raleigh, Carolina do Norte) contribuem para 

pequenas alterações nos resultados globais, sendo que, alterar o consumo de eletricidade para 

outras fontes de energia, opções mais sustentáveis como o vento, energia solar ou nuclear, iria 

reduzir as emissões para 6%, enquanto que utilizar fontes de energia como o carvão aumentaria 

as emissões em 4%. O parâmetro mais importante é a distância de recolha por trotinete 

(Collection miles driven). Áreas metropolitanas de grande densidade populacional contribuem 

para um maior número de trotinetes e menores distâncias para as recolher, enquanto que, as 

áreas com menor densidade populacional, exigem maiores distâncias para recolher as trotinetes. 
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A análise de sensibilidade representada na Figura 2.14 indica que se a distância de recolha fosse 

reduzida para 0.6 milhas (1 km) reduziria cerca de 27% das emissões de 𝐶𝑂2 e se a distância de 

recolha fosse de 2.5 milhas (4 km) as emissões de 𝐶𝑂2 aumentariam 27%. 

 

Figura 2.14 – Análise de sensibilidade para o “Aquecimento Global” para os vários cenários. Fonte: [17]. 

Para se perceber o tipo de transportes que as trotinetes elétricas substituem durante as suas 

viagens, um estudo publicado pelo Portland Bureau of Transportation mostra que de um total de 

3444 respostas, 37% das pessoas teria feito a sua última viagem a pé e 19% teria utilizado o seu 

veículo privado [46]. Hollingsworth et al [17] também recolheram dados que permitiram chegar à 

mesma conclusão anterior, as maiores percentagens de utilizadores de um total de 61, fariam a 

viagem pelo modo pedonal (41%) ou utilizariam o seu veículo privado (24%) [45]. No anexo B 

encontram-se as percentagens dos restantes modos de transporte que a trotinete elétrica veio 

substituir. Em 2015, Weiss et al. [47] reviram estudos que comprovaram que os utilizadores 

tendem a substituir viagens de bicicletas convencionais ou de transportes públicos por bicicletas 

elétricas e tendem a fazer viagens que não teriam feito se não tivessem uma bicicleta elétrica 

(i.e., viagens geradas em vez de substituídas). Este comportamento aumenta o conforto dos 

utilizadores, mas diminui os benefícios ambientais. 

Num contexto europeu, a março de 2020 surge o relatório de micro-mobilidade das trotinetes 

elétricas Voi criado em conjunto pela Ernst & Young Global Limited (EY) [48]. O relatório 

menciona a realização de uma ACV completa para as trotinetes Voi, contabilizando todos os 

impactes ambientais. A unidade funcional é o transporte de uma pessoa para um quilómetro 

numa trotinete elétrica. O relatório conclui que, em Paris, França, as trotinetes elétricas emitem 

35 gramas de 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 por passageiro e quilómetro (menos 75% que o caso no Norte da Carolina, 

nos EUA) e que estas resultam principalmente da sua produção e do transporte desde os locais 

de produção até à Europa.  

As emissões correspondentes às operações de recolha correspondem a 1,5% para o total 

positivo. Isto deve-se à eletrificação da frota utilizada nas operações de recolha (utilização de 
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bicicletas-atrelado e carrinhas elétricas), utilização de energias renováveis (para os 

carregamentos dos veículos utilizados na recolha e nas trotinetes elétricas), otimização da rota 

de recolha através de um software que permitiu reduzir as distâncias em 30% através da 

identificação de caminhos mais curtos e ainda através da utilização de baterias substituíveis. As 

baterias substituíveis reduzem drasticamente as emissões causadas pela operação de recolha, 

pois as baterias são apenas transportadas para serem carregadas e inseridas nas trotinetes, 

permitindo que as bicicletas-atrelado façam 75% das viagens de recolha/distribuição [48].  

A Voi foca-se fortemente na manutenção, reuso de vários componentes e na reciclagem dos 

materiais. O modelo utilizado pela Voi é constituído por materiais que são facilmente reciclados 

permitindo elevadas taxas de reciclagem para peças que não possam ser reutilizadas. Em Paris, 

99% do alumínio, aço e plástico são reciclados e as baterias de iões de lítio conseguem alcançar 

taxas de reciclagem de 70%, pela empresa Paprec [48]. 

A ACV foi realizada para as categorias de impacte “Alterações climáticas” (𝐶𝑂2 eq), “Formação 

de partículas” (𝑃𝑀1.2 eq), “Formação fotoquímica do ozono” (NMVOC eq), “Acidificação” (molc 

H+ eq) e “Eutrofização marinha” (N eq) [48]. Para a categoria de impacte “Alterações climáticas” 

os resultados para cada fase do ciclo de vida encontram-se representados na Tabela 2.3.  

 

Tabela 2.3 – Emissões de 𝐶𝑂2 para cada fase do ciclo de vida de uma trotinete elétrica por EY e Voi. 

Fonte: [48]. 

 𝒈 𝑪𝑶𝟐/ pax.km 

Produção 58,8 

Transporte 4,60 

Utilização 0,27 

Distribuição 1,07 

Manutenção 5,50 

Fim de Vida -35,50 

Total 34,70 

O relatório menciona ainda que no primeiro trimestre de 2019, as emissões de 𝐶𝑂2  por 

passageiro e quilómetro para uma trotinete elétrica da Voi em Paris, emitia 121 gramas, para um 

tempo de vida de 12 meses. E que esse valor resultava principalmente das operações de recolha. 

No primeiro trimestre de 2020, as emissões reduziram para 63 gramas devido ao aumento do 

tempo de vida em 24 meses. No total, as emissões reduziram em 71% desde janeiro de 2019 

[48].  

Em abril de 2020, a Bird disponibilizou no seu website oficial as conclusões da ACV realizada 

pela operadora com a CEA Consultant, uma consultora independente do National Renewable 

Energy Laboratory [49]. Esta começa por comparar a trotinete elétrica com os restantes modos 

de transporte, tais como, os serviços de transporte de passageiros por aplicativos (rideshare), 

SUV, carros convencionais e autocarros elétricos, afirmando que uma trotinete elétrica emite 
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menos de 82% que os serviços rideshare como a Uber e Lyft. Os carros pessoais convencionais 

emitem mais 75% que uma trotinete elétrica da Bird [49].  

A ACV cobre os impactes ambientais totais desde a produção ao fim de vida, e compara as 

trotinetes elétricas a modos de transporte urbano. Mais especificamente, a produção de uma 

trotinete elétrica contribui com 41 gramas de um total de 60,75 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 . As baterias 

representam mais de um quarto das emissões totais da produção. A Bird afirma que as baterias 

mais recentes utilizadas pela operadora retêm o dobro da carga, o que significa que podem 

permanecer ativas durante períodos mais longos sem serem recarregadas. Estas apresentam 

um tempo de vida de 37 mil quilómetros, são fáceis de manusear para as trocar e são construídas 

para serem reutilizadas com frequência e para evitar reciclagem precoce. Em suma, a Bird é 

posicionada nos modos de transporte mais sustentáveis, juntamente com os autocarros elétricos 

(42,5 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚) e o metro (77,5 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚) [49]. 

Os veículos elétricos são um bom exemplo de aplicação da metodologia de ACV – a utilização 

destes veículos apresenta impactes ambientais muito baixos durante a sua utilização, como as 

emissões dos GEE, mas a sua produção tem pelo menos o mesmo impacte que um veículo 

convencional e o fim de vida do veículo tem ainda maior impacte, visto que a reciclagem de 

baterias é um processo complexo [43]. De maneira a fazer comparação com as trotinetes 

elétricas, utilizaram-se os restantes tipos de veículos elétricos tais como, os motociclos elétricos, 

as bicicletas elétricas e os carros elétricos. Estes apresentam diversos estudos demonstrando 

que um veículo elétrico chega a ser mais poluente nos seus processos de produção do que um 

veículo convencional [38], [47], [50]–[53].  

A fase de produção de um veículo elétrico tem uma maior contribuição no seu ciclo de vida do 

que um veículo convencional devido à produção de maior quantidade de metais, químicos e 

energia, estando principalmente associada à produção da bateria, motor elétrico e outros 

componentes associados ao sistema de propulsão que apresentam grandes quantidades de 

alumínio. No entanto, a sua produção impactante é compensada pela fase de utilização muito 

mais eficiente, reduzindo os impactes ambientais de um veículo elétrico [38], [53]. Já um veículo 

convencional tem a maioria dos seus impactes ambientais localizados na fase de uso, com a sua 

produção a contribuir cerca de 10% para esses mesmo impactes [38]. 

Embora um veículo elétrico não produza poluição durante a sua utilização em termos locais, a 

produção da eletricidade para efetuar os carregamentos das baterias consiste em processos 

energeticamente intensivos e depende das fontes de energia utilizadas em cada país, muitos 

deles ainda na sua maioria à base de fontes de energia não renováveis [38], [53]. No que diz 

respeito aos VEs de duas rodas, quando estes substituem os transportes públicos, viagens 

pedestres ou bicicletas convencionais, levam também a um aumento de custos ambientais [47], 

[50]. A Tabela 2.4 apresenta um resumo de vários estudos nesta temática de forma a sumarizar 

a informação. 
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Tabela 2.4 – Comparação de ACV para veículos, scooters, bicicletas e trotinetes elétricas. 

Ref. Data Descrição do estudo Pressupostos principais g 𝑪𝑶𝟐eq /km 

Veículos elétricos 

[38] 2013 

O objetivo desta ACV passa por fazer uma comparação entre o ICEV e o EV 
durante o seu ciclo de vida e ainda, fornecer um inventário que possa ser 
utilizado na avaliação de outras opções de veículos e combustível. Os EVs têm 
uma bateria LiNCM ou LiFePO4. Os resultados são apresentados para dez 
categorias de impacte incluindo Global Warming Potential (GWP), sendo que o 
tempo de vida é o que tem maior efeito na redução do GWP por km para os Evs. 

- Cenários: um EV alimentado pelo mix de energia europeu (Euro), um EV alimentado através de gás 
natural (NG) ou eletricidade através do carvão (C), e um ICEV alimentado a gasolina (G) ou gasóleo 
(D); 
- Unidade funcional: 1 𝑘𝑚2 conduzido em condições europeias; 
- Os resultados são sensíveis relativamente à fonte de energia, ao consumo de energia na fase de 
utilização, ao tempo de vida do veículo e aos horários de substituição da bateria; 
- Assume-se que as baterias têm uma vida útil equivalente à do veículo, independentemente dos seus 
químicos ou carga; 
 

EV (LiNCM): 197 
EV (LiFePO4): 206 

[53] 2018 

Este estudo providencia uma análise ambiental comparativa entre um ICEV a 
gasolina e um BEV (veículo elétrico com uma bateria de iões de lítio). A análise 
considera todas as fases de vida do ciclo de vida e baseia-se em várias 
categorias de impacte que vão desde a saúde humana à do ecossistema. Os 
encargos ambientais de um BEV estão associados à fase da produção e 
utilização. A bateria está associada a uma maior contribuição na fase da 
produção. Já a utilização do BEV está fortemente influenciada pela fonte de 
energia. 

- Tempo de vida para ambos os veículos: 150,000 km; 
- Unidade funcional: condução de um carro em 150,000 km; 
- Assume-se o três mix de energia: europeu (para o cenário base), norueguês e polaco; 
- Exclui-se o fim-de-vida das baterias; 
- Aço e alumínio são reciclados 98% e 99% respetivamente. 

EV: 129 

Scooters elétricas 

[50] 2007 

O motociclo elétrico (𝑆𝑆𝐸𝐵𝑆𝐼𝐼) e a bicicleta elétrica (𝐵𝑆𝐸𝐵𝑆𝐼) são capazes de 
viajar 40-50 km com uma única carga. Os benefícios passam pela facilidade de 
acessos e grande mobilidade, diminuição dos GEE e poluição atmosférica por 
km, menores impactes na saúde pública, maior eficiência energética e maior 
segurança rodoviária. No entanto, têm impactos ambientais significativos porque 
utilizam baterias de ácido de chumbo que são recarregadas com eletricidade 
predominantemente gerada a partir de centrais a carvão, contribuindo para 
maior poluição durante o seu ciclo de vida. Esta investigação estuda o grande 
crescimento deste tipo de veículos elétricos na China e compara os seus 
impactos ambientais e de segurança com os dos modos de transporte 
alternativos. 

- O inventário dos materiais inclui os impactes energéticos e ambientais devido à mineração e 
produção de metais ferrosos e não ferrosos, e à produção do plástico e da borracha. Não inclui os 
impactes do transporte dos materiais; 
- Manutenção: substituição de 5 conjuntos de baterias, 3 pneus e 2 motores elétricos; 
- Tempo de vida de uma bateria é 1 a 2 anos ou 10,000 km; 
- Aço é 80% reciclado (2002) e o cobre é 89% reciclado (2002); 85% a 100% das Baterias são 
recicladas. 
- SSEBS produz 30 kg de lixo sólido e os resíduos de chumbo da bateria emitem 20 kg. BSEBS produz 
17 kg de lixo sólido e os resíduos de chumbo da bateria emitem 14 kg; 

30,44  

[47] 2015 

Este estudo revê o desempenho ambiental, económico e social dos motociclos 
e bicicletas elétricas de vários estudos, demonstrando que estes são mais 
eficientes em termos energéticos e menos poluentes do que os veículos de duas 
rodas convencionais. A nível ambiental, estes veículos não emitem emissões de 
𝐶𝑂2  durante a sua utilização, mas são constituídos por uma bateria cuja 

produção requer um processo intensivo de energia e utilizam eletricidade que 
causa impactes ambientais na sua geração de energia. Há ainda que ter em 
atenção a um problema: o uso deste tipo de veículos pode levar ao aumento do 
consumo de energia e levar a um encargo ambiental quando são substituídos 
por bicicletas convencionais ou transportes públicos em vez de substituir os 
motociclos e carros convencionais. 

- Fazem-se 3 abordagens: Tank-to-Wheel (TTW), Well-to-Wheel (WTW) e Life Cycle; 
- Tempo de vida: 9000-15000 km; 
- Substituição de motociclos e bicicletas convencionais por elétricas, numa abordagem TTW, poupa-
se 50% a 90% a nível energético; 
- A eficiência deste tipo de veículos elétricos desce quando se usa a abordagem WTW e se considera 
a extração de recursos energéticos, conversão e transporte energético de recursos; 
- O ciclo de vida é determinado pela utilização de energia durante a sua produção, quilometragem e 
tempo de vida de utilização; A produção pode contribuir para mais de metade da utilização de energia 
durante o ciclo de vida. Nos veículos convencionais a fase da utilização contribui para ¾ do uso de 
energia durante o ciclo de vida. 
- As emissões poluentes dos veículos elétricos podem ser reduzidas se a utilização de carvão como 
fonte primária for substituída por energias renováveis ou gás natural e se o tratamento de escape de 
centrais elétricas for mais eficiente. 
 

74 ± 68  
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Ref. Data Descrição do estudo Pressupostos principais g 𝑪𝑶𝟐eq /km 

Bicicletas elétricas 

[52] 2001 

Este estudo utiliza uma bicicleta elétrica (e-bike) como potencial substituta de 
uma bicicleta com motor a gasolina (motorbike). A ACV foi feita para os dois 
tipos de sistemas em termos de utilização de energia e implicações ambientais. 
Os resultados indicam que a e-bike não é melhor que uma motorbike em todas 
as categorias de impacte. A e-bike consome menos energia e emite menos 
poluição durante a sua utilização, no entanto, gera mais resíduos sólidos, 
potencial de acidificação e metais pesados do que uma motorbike, devido à 
produção de energia elétrica. 

- Tempo de vida: 190,000 km; A bateria pode ser carregada 300 vezes até ser descartada; 
- A e-bike usa mais materiais de plástico do que uma motorbike; 
- Para ambos os sistemas, os componentes metálicos são reciclados e os restantes vão para aterro; 
- Eletricidade vem 100% do carvão; 
- As bicicletas foram desmontadas e todos os materiais foram pesados manualmente; 
- Os dados tidos em consideração referem-se à matéria-prima, ao consumo de combustível, à 
produção de resíduos sólidos e às emissões aerotransportadas e transmitidas por água. 

40 g/km 
 

[50] 2007 Ver a primeira linha da secção “Scooters elétricas”. Ver a primeira linha da secção “Scooters elétricas”. 22,08 

[47] 2015 Ver a segunda linha da secção “Scooters elétricas”. Ver a segunda linha da secção “Scooters elétricas”. 25 ± 20  

[51] 2019 

O sistema de partilha de bicicletas (𝐵𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼) embora seja considerado um modo 
de transporte sustentável, continua a ter pegadas ambientais na sua operação 
(reposição de bicicletas utilizando carros) e na sua produção. Este estudo 
compara o ciclo de vida de um BSS com estações físicas e de um BSS elétrico 
sem doca nos EUA. Os resultados mostram que as emissões dos GEE 
produzidas pelo BSS sem estações físicas é 82% maior que um BSS com 
estação. Isto deve-se principalmente à reposição de bicicletas. No entanto, o 
BSS pode trazer benefícios ambientais na substituição de outros modos de 
transporte. A substituição de uma viagem de carro é o fator mais importante. Os 
resultados sugerem várias abordagens para melhorar o desempenho ambiental 
de um BSS, tais como: otimizar a distribuição das bicicletas e a sua rota de 
reposição ou utilizar modos de transporte mais sustentáveis durante a sua 
recolha e reposição; incentivar mais utilizadores dos carros a mudarem para o 
BSS; prolongar os tempos de vida das infraestruturas para o BSS com docas e 
aumentar a utilização do BSS. 

- Unidade funcional: viajar 1 km por uma bicicleta (bike-km); 
- A produção da bicicleta ignora o empacotamento devido à falta de dados; 
- O BSS com doca requer a produção da infraestrutura. O BSS sem doca requer painéis fotovoltaicos 
como fonte de energia, equipamento eletrónico, GPS, bateria e cadeados eletrónicos; 
- Alumínio e aço são reciclados; Plástico e borracha vão para aterro; 
- Cada bicicleta pesa 20 kg; as bicicletas sem doca têm ainda um painel fotovoltaico, uma bateria 
recarregável de 0,15 kg e componentes eletrónicos de 0,35 kg; 
- O tempo de vida da bicicleta e da infraestrutura da estação é de 10 anos; assume-se o mesmo 
tempo de vida para as bicicletas sem doca, com baterias que durem 5 anos; 
- Transporte utilizado para repor bicicletas: van < 3,5 ton; 
- Ambos os BSS têm a mesma taxa de perda de bicicletas; 
- A análise é sensível ao número de estações, docas, bicicletas reposições necessárias. 

BSS com doca: 65 
BSS sem doca: 118 

Trotinetes elétricas 

[16] 2019 

Foi o primeiro estudo, que questionou a sustentabilidade de uma trotinete 
elétrica. A recolha e distribuição das trotinetes elétricas por veículos 
convencionais, a substituição de viagens pedonais, de bicicletas convencionais 
ou até transportes públicos por trotinetes elétricas põe em causa a imagem 
sustentável que estas aparentam ter. Neste estudo, Chester considera o ciclo 
de vida completo da trotinete elétrica desde a sua produção até ao fim-de-vida. 

- Cenários de recolha: recolha de 5, 10 ou 20 trotinetes elétricas de cada vez; 
- Distâncias adotadas na recolha: 3 km (2 milhas), 8 km (5 milhas) e 16 km (10 milhas); 
- O melhor caso é recolha de 20 trotinetes em 3 km, o pior caso é recolha de 5 trotinetes em 16 km; 
- Assume-se que a trotinete elétrica faz 1207 km ao longo da sua vida, 500 viagens no total e sofre 
100 carregamentos no total. 

Melhor cenário: 199 
Pior cenário: 461 

[17] 2019 

Usando a ACV, foram contabilizados os impactes ambientais totais associados 
ao aquecimento global, à acidificação, eutrofização e efeitos respiratórios para 
uma trotinete elétrica. Os encargos correspondentes ao carregamento das 
trotinetes são baixos comparativamente aos encargos da produção e materiais 
e dos impactes associados ao transporte das trotinetes durante a noite para as 
carregar. 

-  Manutenção é excluída; 
- Unidade funcional: 1 pass-milha; Tempo de vida: 0,5 a 2 anos; 
- No cenário base 24% do alumínio é reciclado; 
- Assume-se que as trotinetes são recolhidas todos os dias e faz-se uma distância de recolha de 1 
km a 4 km; 
- Cinco cenários que dependem da distância de recolha, da percentagem de carga da bateria, da 
eficiência do combustível utilizado nos veículos de recolha e tempo de vida. 

Melhor cenário: 87,5 
Pior cenário: 305 

[48] 2020 
Relatório de micro mobilidade das trotinetes elétricas Voi criado em conjunto 
pela Ernst & Young Global Limited (EY) realizou uma ACV. 

- Utilização de baterias substituíveis; eletrificação dos veículos de recolha e utilização de bicicletas-
atrelado; utilização de energias renováveis para os carregamentos; 
- A bateria é 70% reciclada; 
- Alumínio, aço e plásticos são 99% reciclados; 

35 

[49] 2020 ACV realizada pela Bird. - As baterias representam mais de um quarto das emissões totais da produção. 60,75 

𝐵𝑆𝐸𝐵𝑆𝐼 − 𝐵𝑖𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒 𝐸𝐿𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 𝐵𝑖𝑘𝑒𝑠  ; 𝑆𝑆𝐸𝐵𝑆𝐼𝐼 − 𝑆𝑐𝑜𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 𝐵𝑖𝑘𝑒𝑠 ;  𝐵𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼 − 𝐵𝑖𝑘𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚
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A tabela anterior sumariza os resultados das emissões de 𝐶𝑂2 (em gramas por quilómetro) de 

vários estudos na temática da ACV para os veículos elétricos, motociclos elétricos, bicicletas 

elétricas e trotinetes elétricas. Esta mostra que em média um veículo elétrico emite 177 gramas 

de 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 por quilómetro, uma scooter elétrica transmite cerca de 52 gramas e uma bicicleta 

elétrica emite em média 51 gramas por quilómetro. Como primeira análise, é ainda visível que, a 

trotinete elétrica em média emite 191 gramas por quilómetro, ultrapassando as emissões de 

todos os restantes modos de transportes (veículo elétrico, scooter elétrica e bicicleta elétrica).  

Os piores cenários da trotinete elétrica chegam a emitir mais do que o dobro de um veículo 

elétrico. Esta informação permite efetuar uma posterior comparação entre as trotinetes elétricas 

e os veículos elétricos e entre as trotinetes elétricas e as bicicletas elétricas relativamente às 

emissões que estes modos de transporte efetuam. E ainda perceber quantos quilómetros são 

necessários para que uma trotinete elétrica consiga emitir o mesmo que um veículo elétrico e 

uma bicicleta elétrica de forma a ter um lugar competitivo em ambiente urbano. Se a comparação 

for feita pela unidade de 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚, ou seja, considerando a ocupação de cada veículo, as 

emissões dos VE podem ser divididas pelo número de passageiros, aumentado a discrepância 

com as trotinetes elétricas partilhadas. 
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3 METODOLOGIA 

De forma a efetuar a quantificação dos impactes ambientais da trotinete elétrica numa perspetiva 

de ciclo de vida, é necessário combinar dados reais com dados existentes na base de dados 

Ecoinvent 3 disponível no software Simapro. Para isso, foi efetuada uma pesquisa dos 

componentes reais da trotinete elétrica, os respetivos materiais, características e pesos. De 

seguida, explorou-se a ferramenta de modelação, a base de dados e definiu-se o método a 

utilizar. Dentro da base de dados, os processos existentes que melhor se aproximam de uma 

trotinete elétrica são o de um motociclo elétrico (electric scooter) e o de uma bicicleta elétrica 

(electric bicycle), permitindo que fosse possível compreender qual dos modelos é mais adequado 

para fazer uma adaptação à trotinete elétrica. O esquema da Figura 3.1 representa a sequência 

que a metodologia segue. 

 

Figura 3.1 – Sequência de passos para a metodologia. 

3.1 RECOLHA DE DADOS 

Para a realização deste trabalho foi necessário recolher dados e perceber os processos 

envolvidos nas operações de recolha, manutenção e distribuição de uma trotinete elétrica. A 

maioria destes dados não se encontram disponíveis online nem é permitido o seu acesso. Existe 

muito pouca informação e por essa razão começou-se por caracterizar os componentes 

principais de uma trotinete elétrica incluindo as suas características e comparações entre os 

modelos mais usuais, de seguida, procedeu-se à realização de entrevistas com indivíduos que 

trabalham/trabalharam para ou em operadoras de trotinetes elétricas e por fim, recolheram-se os 

dados de operação das trotinetes elétricas aos quais se teve acesso através das operadoras.   

3.1.1 Caracterização dos componentes principais 

Apesar de existirem vários modelos de trotinetes elétricas, os principais componentes são 

sempre idênticos entre si [54]. A Figura 3.2 identifica os diferentes componentes de uma trotinete 

elétrica para o modelo Mi Electric Scooter [55]. De seguida, apresenta-se uma descrição sucinta 

dos principais componentes.  

Definição dos pressupostos considerados e modelação do processo da trotinete elétrica

Processos base disponíveis no SimaPro

Ferramenta de Modelação, Base-de-Dados e Métodos

Recolha de dados
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Figura 3.2 - Principais componentes de uma trotinete elétrica. Fonte:[56]. 

Motor elétrico: 

É dos elementos mais importantes da trotinete elétrica. É a fonte de propulsão da trotinete ao 

longo dos percursos, determina as maiores ou menores velocidades e faz com que seja possível 

vencer os declives da estrada. Existem diferentes motores que vão desde os 12 V a 48 V [54]. O 

motor elétrico está localizado nas rodas. 

Bateria: 

As baterias mais comuns são constituídas por um conjunto de 30 unidades de pilhas de iões de 

lítio [57]. As mais utilizadas têm uma voltagem de 24V, 36V e 48V. Estas duram 2 a 3 anos se 

forem devidamente bem cuidadas, o equivalente a 500-1000 ciclos de carregamentos [54]. 

Existem ainda os modelos da Segway ES1 e ES2 que permitem a possibilidade de terem uma 

bateria adicional para aumentar o alcance da trotinete elétrica. Esta bateria adicional pesa cerca 

de 2,3 kg [58].  

Rodas: 

 As rodas apresentam diâmetros que variam desde os 12,7 a 25,4 centímetros. O tamanho das 

rodas depende do tamanho do motor elétrico (o motor elétrico localiza-se numa das rodas) e do 

objetivo de utilização da trotinete elétrica. Por exemplo, se a trotinete for utilizada fora da estrada 

e em superfícies não planas, vai necessitar de rodas maiores e de um motor mais potente [54]. 

As coberturas das rodas e o travão traseiro que se localiza na roda traseira são feitos de plástico 

[58].  

Pneus: 

Os pneus podem ser de ar ou de borracha sólida. Os pneus de ar são também constituídos por 

borracha, mas no seu interior têm um tubo preenchido com ar. Os pneus de ar costumam ser 

maiores e oferecem uma viagem mais confortável e segura, aguentam maiores velocidades e 

absorvem melhor todo o tipo de choques, são melhores para superfícies mais rugosas e para 
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utilizar fora da estrada. A desvantagem dos pneus de ar é a possibilidade de se furarem. Em 

contraste, os pneus de menores dimensões permitem que seja possível contornar objetos mais 

facilmente [54]. 

Guiador: 

O guiador da trotinete elétrica é constituído por pegas de borracha, pelo acelerador e o travão 

manuais de plástico e pelo ecrã “LED” que indica a informação necessária ao utilizador: 

velocidade em andamento, modo da velocidade em andamento e estado da bateria [58]. O 

guiador está ligado ao cabo (folding pole) da trotinete elétrica, que é essencialmente constituído 

por liga de alumínio. O cabo tem ainda um mecanismo de dobragem que permite conectar-se à 

base (deck) da trotinete. 

Travões: 

Um sistema de travões é fundamental para que seja possível travar uma trotinete elétrica com o 

peso da bateria e ainda o peso do utilizador. As trotinetes que têm travões em ambas as rodas 

tipicamente são as que apresentam um melhor desempenho. A trotinete apresenta um travão na 

roda traseira, na qual o utilizador trava com o seu pé e ainda possui travões manuais que estão 

conectados por cabos ao sistema de travagem [54]. 

Carregador da bateria: 

O carregador é fácil de se utilizar, para carregar a trotinete elétrica basta ligar o carregador às 

tomadas disponíveis em qualquer edifício. O carregador tem que coincidir com a respetiva 

voltagem da bateria. Um carregador ideal, automaticamente desconecta-se quando a bateria 

está totalmente carregada para que não a sobrecarregue, visto que a duração de vida da bateria 

poderá diminuir devido a carregamentos excessivos [54]. 

A maioria das trotinetes elétricas usam os mesmos modelos das empresas chinesas Ninebot e 

Xiaomi. A primeira geração de trotinetes elétricas pertencia à Xiaomi, trotinetes que não estavam 

de todo preparadas para serem submetidas às condições de uso a que estão sujeitas todos os 

dias. Estas trotinetes apresentavam um peso limite de utilização de cerca de 100 kg e foram 

feitas para serem usadas num clima ameno em superfícies planas. Não foram criadas para serem 

usadas múltiplas vezes ao dia, em todo o tipo de condições atmosféricas e em todo o tipo de 

terreno, nomeadamente por utilizadores que estão quase no peso limite da trotinete [41], [39]. 

Os principais modelos existentes no mercado são o Xiaomi M365 e o Ninebot ES2 by Segway. 

Ambos os modelos são semelhantes e existem várias razões para que isso aconteça. Há uns 

anos, a Xiaomi decidiu investir na Ninebot. A Ninebot comprou a Segway e desde aí que fazem 

produtos em conjunto e se juntam com o objetivo de criar melhores veículos menos poluentes 

de curta distância. No entanto, ambas as marcas operam com a sua própria linha e a sua própria 

marca [59]. No caso da Bird, o modelo original foi o Xiaomi M365 também conhecido como o 
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Xiaomi Mi scooter.  Mais recentemente o modelo da Bird foi substituído pelo Ninebot ES2 by 

Segway. Este último modelo também foi utilizado pelas empresas da Lime e Jump [60]. 

Dentro do modelo da Segway/Ninebot existem dois modelos diferentes ES1 e ES2, nos quais se 

podem adicionar uma bateria extra em cada, surgindo dois novos modelos ES3 (ES1+Bateria 

extra) e ES4 (ES2+Bateria extra) respetivamente. Os modelos ES3 e ES4 não são nomes de 

produtos oficiais, no entanto ao longo deste texto usar-se-ão esses nomes para que seja mais 

fácil compreender as diferenças [58]. Dentro destes 4 modelos, aqueles que apresentam uma 

bateria extra (ES3 e ES4), atingem maiores distâncias, a bateria tem uma potência maior, o 

tempo de carga também é maior e suportam uma maior inclinação. Já na diferença entre os 4 

modelos, existe um melhoramento desde o primeiro (ES1) até ao último (ES4). As principais 

diferenças são a velocidade máxima, a potência do motor e da bateria, distância alcançada e o 

peso da própria trotinete [61]. Na tabela seguinte, Tabela 3.1, é possível comparar os diferentes 

modelos. 

Tabela 3.1 - Características dos modelos mais utilizados. Fonte: [59], [61]. 

 ES1 
ES3 (ES1 + 

bateria extra) 
ES2 

ES4 (ES2 + 

bateria extra) 

Xiaomi 

M365 

Velocidade 

máxima (mph) 
12,4 15,5 15,5 18,6 15,5 

Distância 

máxima (km) 
25 45 25 45 30 

Bateria (Wh) 184 374 187 374 280 

Voltagem (V) 36 36 36 36 42 

Peso bruto (kg) 11,34 12,70 12,25 13,97 12,20 

Tempo de 

carregamento 

(h) 

3,5 7 3,5 7 4,5 

Potência 

(nominal) 
250 250 300 300 250 

Potência (Pico) 500 600 700 800 500 

Máxima 

inclinação (%) 
10 15 10 15 14 

Travões 
Elétrico + 

mecânico 

Elétrico + 

mecânico 

Elétrico + 

mecânico 

Elétrico + 

mecânico 

Elétrico + 

Disco 

Distância de 

travagem (m) 
4 4 4 4 4 

Suspensão Frente Frente Frente+Trás Frente+Trás - 

Pneu dianteiro 

(cm) 
20,32 20,32 20,32 20,32 21,59 

Pneu traseiro 

(cm) 
19,05 19,05 19,05 19,05 21,59 

Comparando o modelo ES2 com a Xiaomi M365, a Xiaomi apresenta um preço mais económico 

em que as principais diferenças são a potência e voltagem da bateria, máxima distância que 

alcança, inclinação que suporta e dimensão dos pneus. Todas estas características são 

melhores no modelo Xiaomi M365. No entanto, a potência do motor é menor. Mas fazendo o 

“upgrade” da ES2 para uma ES4, o modelo M365 perde as suas vantagens à exceção do preço. 
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O Modelo ES4 é melhor a nível da velocidade, distância e potência do motor. Mesmo assim, os 

travões da trotinete elétrica Xiaomi M365 são mais eficazes e estáveis, e os pneus são maiores 

contribuindo para uma viagem mais suave. Ambas as marcas apresentam modelos com boas 

características e todos estes modelos são semelhantes entre si onde são poucas as diferenças 

[59]. 

À medida que estas companhias crescem, apercebem-se que precisam de investir mais na 

durabilidade dos seus veículos, para que seja possível o seu uso em massa. A má qualidade dos 

materiais e o desgaste constante das trotinetes elétricas provoca uma manutenção mais 

dispendiosa e uma reduzida vida útil. Como tal várias operadoras vão lançando novos modelos 

[41], [39]. 

Os modelos mais utilizados pelas empresas de trotinetes elétricas não disponibilizam 

informações detalhadas sobre os seus componentes (materiais constituintes e pesos) pelo que 

a informação seguinte será baseada em dois modelos específicos que dispõem os dados 

referentes à parte eletrónica da trotinete. Os modelos apresentados são o Momas E-Scooter 1.0 

com um peso total de 14,51 kg e um alcance máximo de 24 a 32 km [62] e o Glion Electric Scooter 

Model 200 com um peso total de 12,38 kg e um alcance máximo de 16 a 24 km [63]. As 

características das baterias de cada modelo são apresentadas na tabela seguinte, Tabela 3.2.  

Tabela 3.2 – Características da bateria dos modelos Momas E-Scooter 1.0 e Glion Electric Scooter Model 

200. [62], [63]. 

Modelo Peso (kg) 
Voltagem 

(V) 
AMP 

hours (ah) 
Watt hours 

(Wh) 
Charge time 

(hours) 

Momas 2,94 36 8,8 316,8 4,5 

Glion 1,49 36 6,6 237,6 3,5 

O peso dos carregadores das baterias são respetivamente 0,54 kg e 0,68 kg para os modelos 

Momas E-Scooter 1.0 e Glion Electric Scooter Model 200  [62], [63]. As características dos 

motores elétricos de ambos os modelos estão representados na Tabela 3.3: 

Tabela 3.3 – Características do motor elétrico para os modelos Momas E-Scooter 1.0 e Glion Electric 

Scooter Model 200.  [62], [63]. 

Modelo Peso (kg) Motor nominal (w) Motor peak (w) 
Motor torque 

(Newton meters) 

Momas 2,25 350 550 20 

Glion 3,22 250 600 15 
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3.1.2 Entrevistas  

Durante a realização desta investigação, a informação disponível não era suficiente para a 

compreensão de alguns processos envolvidos na logística das trotinetes elétricas. Como tal, 

foram feitas entrevistas a trabalhadores de diferentes operadoras de forma a obter dados 

relevantes para a concretização deste trabalho. As entrevistas foram realizadas em formato 

anónimo. A primeira entrevista foi realizada em maio de 2019 e o questionário realizado encontra-

se no anexo C.  

Nesta entrevista, teve-se acesso a informações sobre as características dos padrões de 

utilização das trotinetes elétricas: uma trotinete elétrica realiza distâncias muito curtas e faz em 

média 2 viagens por dia. As trotinetes desgastam-se mais em subidas e a calçada portuguesa 

influencia a durabilidade das trotinetes, ou seja, estas não se encontram adaptadas para a cidade 

de Lisboa. Para exemplificar a situação, “uma viagem desde Santos até ao final da avenida 

Infante Santos começa com a bateria carregada a 100% e termina a viagem a 60%. Uma trotinete 

que faça uma viagem de 10 km é muito provável que não volte a andar mais. Desde outubro de 

2018 a maio de 2019, em 7 meses, 70% de 3 mil trotinetes foram descartadas”.  

Quanto à parte da logística de recolha e distribuição, a operadora subcontrata uma empresa para 

recolher, testar e distribuir as trotinetes elétricas. Todas as trotinetes são carregadas mesmo que 

estas apresentem um nível de bateria de 90%. A recolha é feita em carrinhas com tecnologia de 

propulsão convencional. A logística envolve duas pessoas por carrinha, quatro carrinhas por dia, 

seis mecânicos por dia a fazer um horário desde a meia noite até às sete da manhã. Por vezes, 

trabalham apenas três mecânicos num só dia.  

Para garantir a segurança dos utilizadores, é feita uma manutenção rápida, testes que garantem 

se a estrutura está em boas condições, se os parafusos estão bem apertados no guiador e na 

base da trotinete às restantes partes e se os travões funcionam. Todas as trotinetes são testadas 

e os parafusos são revistos. Mudar uma roda é difícil pois implica retirar o motor elétrico, a roda 

tem de sair como um todo. As partes da base (deck) são mais facilmente reutilizáveis. As baterias 

externas são substituíveis e vêm quase sempre de outras trotinetes que duraram 3 a 4 meses. 

As baterias são as mesmas utilizadas nas bicicletas elétricas e são consideradas baterias de boa 

qualidade. A parte mecânica de uma trotinete elétrica costuma falhar primeiro porque são 

estruturalmente frágeis e sofrem constante vandalismo. Se entrar água numa bateria, esta pode 

explodir de forma violenta pondo em risco os trabalhadores.  

Em Portugal, não existem procedimentos para lidar com as trotinetes e baterias danificadas, cada 

operadora é responsável pelas suas trotinetes elétricas, têm os seus próprios armazéns onde se 

acumulam várias trotinetes e baterias estragadas: “169 colunas (cada uma com 2 baterias) ficam 

simplesmente num monte”. As baterias de lítio não são facilmente descartáveis. O que mais se 

aproxima da reciclagem de uma bateria é a reciclagem de uma pilha, no entanto são diferentes. 
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A novembro de 2019, foi possível entrevistar outro indivíduo do mesmo meio. Aqui foi possível 

ter acesso à plataforma pela qual a operadora controla todas as suas trotinetes e ao armazém 

onde estas são recarregadas. Esta entrevista teve como objetivo focar-se na parte logística e de 

manutenção. Houve ainda oportunidade de assistir ao carregamento das baterias. De forma a 

manter o anonimato, para definir as diferentes operadoras e entidades, utilizar-se-á os seguintes 

nomes: operadora Y, operadora W, Operadora K e empresa T. 

A Câmara Municipal de Lisboa definiu hotspots para todas as operadoras, mas estas nem 

sempre respeitam todos os locais definidos. Cada operadora tem a sua própria plataforma com 

os hotspots, onde fazem uma previsão da procura das trotinetes. Cada operadora decide o 

número de trotinetes a colocar em cada hotspot. O número da frota também varia consoante a 

operadora. Existem operadoras com frotas muito maiores do que outras.  

Para a operadora Y a operação de recolha é feita por uma empresa, a empresa T, a empresa 

pela qual foi possível ter acesso a estas informações. A operadora Y contrata uma empresa para 

se responsabilizar pela distribuição e reposicionamento e por fim, uma outra empresa dedicada 

à manutenção. Devido aos problemas de vandalismo, a frota encontrava-se no momento da 

entrevista a ser toda recolhida e iria ser posteriormente redistribuída de manhã nos hotspots. 

Tratava-se de uma frota de 200 trotinetes elétricas com cerca de 30 hotspots. Porém, na maioria 

das operadoras, a recolha é feita apenas se a bateria estiver descarregada, como é o caso das 

operadoras W e K que apenas recolhem trotinetes descarregadas abaixo dos 30%. A operadora 

Y fornecia todos os dias um novo mapa com o ID e coordenadas de cada hotspot à empresa T. 

Normalmente os hotspots não variam.  

Na plataforma desta operadora consegue-se ver todas as trotinetes que já passaram por Lisboa, 

e têm-se estados diferentes: “Ativo”, quando a trotinete está pronta para ser alugada; “pick up” 

quando as trotinetes entram na carrinha de recolha; e o “ready to go”, quando as trotinetes estão 

boas e não precisam de manutenção. As trotinetes com 20% de bateria não aparecem 

disponíveis na aplicação para o utilizador.  Cada operadora tem um intervalo de percentagem de 

bateria, que impede o utilizador de as usar, normalmente percentagens de 20% a 30% não 

surgem nas aplicações do utilizador. Se uma trotinete chegar a 0% de bateria é inutilizada, pelo 

que nenhuma operadora deixa as baterias esgotarem totalmente. 

Os horários de recolha são das 21h à 1h da manhã. Nesse período, uma carrinha entra ao serviço 

às 21h e começa a recolher as trotinetes na zona baixa de Lisboa. Às 22h entra outra carrinha 

para recolher as restantes. Até à 1h da manhã todas as trotinetes são recolhidas. Conseguem-

se recolher nos melhores casos 80/90 trotinetes com uma carrinha em cerca de 100 km numa 

noite. Depois da recolha, as trotinetes são transportadas para um armazém onde são carregadas, 

como mostra na Figura 3.3. Este armazém localiza-se em Odivelas. As trotinetes carregam em 

4 horas, mas através de um sistema de carregamento rápido, foi possível reduzir para metade 

do tempo. No armazém, as trotinetes são testadas se o seu funcionamento está operável e 

seguro. Se estiver inoperável, vão para manutenção.  
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Das 5h às 9h da manhã as trotinetes são distribuídas nos hotspots. Das 9h da manhã às 18h 

são feitas reposições de trotinetes: qualquer trotinete que esteja fora dos hotspots, é 

reposicionada. As zonas vermelhas são zonas onde não se podem estacionar trotinetes. As 

trotinetes normalmente têm velocidade de 35 km/h e quando entram nessas zonas passam a 5 

km/h. Apesar da redução de velocidade desincentivar o utilizador a entrar nessas zonas, isso 

não o impede de as estacionar lá. Nesses casos, as trotinetes têm de ser reposicionadas.  

 

 

Figura 3.3 - Imagem ilustrativa dos carregamentos. Fonte: [4]. 

Uma nova informação foi ainda revelada – apenas existe uma operadora que permite pessoas 

independentes a recolher e a carregar as trotinetes nas suas próprias casas, no entanto são 

muito poucos e tudo indica que vão deixar de existir, ou seja a recolha passará a ser feita 

unicamente por trabalhadores contratados pela própria empresa.   

Quanto ao tempo de vida de uma trotinete elétrica, existem muitas trotinetes que são 

desmontadas e as peças são aproveitadas umas das outras. O modelo utilizado pela operadora 

Y é comum, pelo que é possível trocar peças entre as diversas trotinetes elétricas. Ou seja, a 

trotinete nunca se estraga como um todo, porque há sempre substituição de peças. Saber a 

quantidade de dias que uma trotinete dura acaba por ser um trabalho difícil e exigiria uma grande 

análise de dados. Dados que só a própria operadora tem acesso. No entanto, existem 

operadoras com modelos específicos em que é muito difícil trocar as peças e até vendê-las.  

Cada operadora aposta em áreas diferentes de desenvolvimento, e ter um modelo único, 

resistente e duradouro poderá não ser a prioridade de todas as operadoras. No entanto, tem-se 

conhecimento que existe pelo menos uma operadora da concorrência que não substitui baterias, 

a operadora K, pelo que o fim-de-vida de uma trotinete é quando a sua bateria se estraga. Aí 

contabilizar os tempos de vida de uma trotinete elétrica seria mais fácil. As viagens feitas por dia 

por uma trotinete, são incertas. Não se obteve um número oficial, apenas especulação de 2 ou 

3 viagens por dia por trotinete, não esquecendo que existem muitas trotinetes que são capazes 

de fazer 3 viagens num dia e depois estarem paradas nos restantes dias.  
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3.1.3 Dados de operação de trotinetes 

No decorrer deste estudo, foi possível ter-se acesso a alguns dados de operação das trotinetes 

elétricas. Uma das fontes, permanecerá em anónimo com o nome de “Empresa T”, uma empresa 

que trabalhou com uma das operadoras desde o fim do mês de outubro de 2019 ao fim do mês 

de novembro de 2019 e, portanto, os dados correspondem apenas a um mês.  

A outra fonte é a de Swen Künzel, que durante um período de 111 dias monitorizou a atividade 

da empresa Circ, e que ao ser contactado disponibilizou os seus dados recolhidos das trotinetes 

elétricas [15].  

A empresa T disponibilizou os dados das manutenções efetuadas ao longo de um mês. Estes 

dados estão divididos em “hard fix” e “easy fix”. As manutenções “hard fix” são as mais 

trabalhosas e que demoram mais tempo (mais de 15 minutos) e as “easy fix” são todas as 

manutenções rápidas e realizadas no momento. Num mês ocorreram 214 manutenções “easy” 

e 47 manutenções “hard” para um total de 179 trotinetes que foram sujeitas a manutenções 

durante esse mês. A Tabela 3.4 indica os tipos de erros “easy fix” que ocorreram, a sua 

frequência e o tempo dispensado na sua manutenção ao longo de um mês. As manutenções 

“easy fix” acontecem em média 10 vezes por dia e, em média ocorreram 1,2 manutenções por 

trotinete. 

Tabela 3.4 - Erros do tipo "easy fix". 

Tipo de Erro Tempo (min) Erros totais 

Substituição do acelerador 10:30 23 

Subsituição do travão danificado 10:30 6 

Substituição/arranjo erro de comunicação da bateria 
externa 

2:45 1 

Aparafusar a bateria de novo / Apertar os parafusos 3:30 19 

Mudar a bateria externa/ limpar os pinos da bateria, 
desbloquear a trotinete para arrefecer 

10:00 1 

Trocar o suporte da trotinete elétrica 4:10 33 

Trocar o travão traseiro 9:36 6 

Trocar o cabo LED 6:40 1 

Mudar o para-choques do travão 6:30 6 

Arranjar a peça na caixa de direção 1:40 8 

Substituir a estrutura/ “corpo” da trotinete 4:20 1 

Trocar Rail (necessidade de remover a bateria externa) 3:10 2 

Trocar o vinyl 6:50 65 

Trocar o cockpit 2:50 4 

Trocar o sino 1:10 35 

Trocar o display 3:10 3 

Na Tabela 3.5 observam-se as manutenções “hard fix”. Estas correspondem principalmente a 

mudanças de bateria e de motores. Em média dão-se aproximadamente 3 manutenções por dia, 

que correspondem a 1,5 manutenções por trotinete. 
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Tabela 3.5 – Erros do tipo “hard fix”. 

Tipo de Erro 
Tempo 
(min) 

Erros totais 

Tirar a CPU e substituir com uma nova (fazer uma atualização 
FW): Dashboard estragada 

15:30 4 

Tirar a CPU e substituir com uma nova (fazer uma atualização 
FW): Cabo da corrente da fase do motor B estragado (amarelo). 

15:30 2 

Tirar a CPU e substituir com uma nova (fazer uma atualização 
FW): Cabo da corrente da fase do motor C estragado (castanho). 

15:30 3 

Trocar a bateria interna/ Verificar a conexão interna: A comunicação 

com a bateria interna falhou. 15:10 7 

Fazer uma atualização FW / Verificar o cabo e os pinos. 

Substituir a CPU numa tentativa final: Cabo IoT danificado/ comunicação. 
15:30 6 

Trocar a bateria interna/ Desconectar, esperar e conectar de 
novo à CPU: Conexão da CPU da bateria interna. 

15:10 6 

Trocar o cabo duplo do LED: Cabo duplo do LED danificado. 17:00 4 

Mudar a roda frontal: Roda/motor estragado 16:10 8 

Tirar a CPU e substituir com uma nova (fazer uma atualização 
FW): Fios da coluna danificados (CPU). 

15:30 7 

Trabalhando estes dados e, assumindo que uma trotinete chega ao seu fim-de-vida quando troca 

a bateria e/ou o motor elétrico, num mês, cada trotinete vai para a manutenção no total em média 

2,76 vezes, nas quais 0,68 vezes trocam de bateria e/ou motor elétrico. Estes dados fornecidos 

pela empresa T são dados que dizem respeito apenas a um mês, no entanto estimou-se quantas 

vezes as trotinetes seriam submetidas a manutenção para um mês e meio e para 3 meses. A 

Tabela 3.6 demonstra esta previsão para as respetivas n observações, chegando à conclusão 

que seria necessário um mês e meio para haver uma troca de bateria e/ou de um motor elétrico, 

pelo que o seu tempo de vida útil seria um mês e meio.  

Tabela 3.6 – Frequência de manutenção de baterias/motores, erros do tipo “hard fix” e erros do tipo “easy 
fix”. 

 
1 mês 1.5 mês 3 meses n  

Troca de baterias e/ou motores 0,68 1,02 2,03 21 

Restantes “hard fix” 0,84 1,26 2,52 26 

Total “hard fix” 1,52 2,27 4,55 47 

Total “easy fix” 1,24 1,87 3,73 214 

Total “easy fix” + “hard fix” 2,76 4,14 8,28 261 

Para além das manutenções, teve-se acesso às folhas dos turnos de recolha (ver anexo D). Num 

mês em média recolheram-se e distribuíram-se 52 trotinetes em 82 quilómetros, com uma 

recolha máxima de 99 trotinetes em 84 quilómetros e uma recolha mínima de uma trotinete em 

56 quilómetros. Não se considera nesta análise as viagens únicas de reposição das trotinetes ao 

longo do dia. A Tabela 3.7 indica os intervalos de recolha, onde o mais usual é uma carrinha 

recolher entre 21 a 40 trotinetes. 
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Tabela 3.7 – Frequência de recolha. 

Frequência Intervalos 

3 Recolha ≤ 20 trotinetes 

10 Recolha entre 21 a 40 trotinetes 

3 Recolha entre 41 a 60 trotinetes 

9 Recolha entre 61 a 80 trotinetes 

6 Recolha > 80 trotinetes 

No anexo é ainda possível ver a percentagem de ocupação da carrinha (“load factor”) para cada 

dia, no qual o valor máximo de trotinetes transportadas num mês correspondeu a 99 trotinetes 

elétricas. Em média a carrinha vai 53% carregada, assumindo que a carga máxima que esta 

pode transportar é de 99 trotinetes. Ainda nas folhas dos turnos de recolha, registou-se a recolha 

de 339 trotinetes diferentes em 17 dias que correspondem a 1646 recolhas desde 30 outubro de 

2019 a 15 novembro de 2019. Em média recolheram-se 97 trotinetes por dia. Segundo estas 

recolhas, chega-se à conclusão de que várias trotinetes não foram de facto recolhidas todos os 

dias, havendo trotinetes que foram recolhidas apenas 1 vez durante os 17 dias. A frequência de 

recolha das trotinetes elétricas nos 17 dias é em média 5 vezes, que corresponde a uma recolha 

de 3,5 em 3,5 dias. Para um mês, as trotinetes são recolhidas em média cerca de 8 vezes, o que 

equivale também em média a uma recolha de 3,5 em 3,5 dias. Das 8 vezes em que uma trotinete 

elétrica é recolhida, esta apenas sofre manutenção 2,76 vezes, segundo a Tabela 3.6.  

Como foi mencionado anteriormente no capítulo 1.2, Swen Künzel recolheu os dados dos GPS 

das trotinetes elétricas Circ, em Lisboa e analisou os seus resultados [15]. Ao contactar Swen 

Künzel foi possível ter acesso aos dados e realizar uma análise mais detalhada e tirar conclusões 

próprias. Para as viagens maiores que 100 metros, contaram-se 1759 trotinetes em 111 dias. Os 

dados estão organizados com o ID da trotinete, latitude, longitude, distância total feita, data de 

ativação da trotinete elétrica e a última data de ativação da trotinete elétrica. Assume-se que 

estas datas indicam o tempo de vida da trotinete elétrica para os 111 dias e que o tempo de vida 

de cada trotinete elétrica é contabilizado a partir da primeira data de ativação até à última data 

de ativação, no entanto não existem certezas se a trotinete andou todos os dias durante esse 

tempo de vida. Para além disso, este estudo foi apenas realizado para a zona de lisboa, o que 

significa que várias trotinetes podem-se ter afastado da zona central, não havendo mais registos 

de utilização, quando na realidade podem estar a ser utilizadas noutras zonas como por exemplo. 

em cascais. Como exemplo eis a primeira linha de dados, representada na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 - Primeira linha de dados de uma trotinete elétrica da Circ. Fonte:[15]. 

Os dias em que esta trotinete elétrica esteve ativa foram 57 dias e a distância anexada ao ID da 

trotinete é a distância total feita durante esses dias, ou seja, cerca de 45 quilómetros.  

id scooter_id distance_travelled created updated

1 8498 45316,79865 19/08/2019 22:17:37.895994+00:00 15/10/2019 11:13:15.847915+00:00
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Quanto às restantes variáveis, a tabela seguinte, Tabela 3.8 indica os respetivos valores após 

uma análise de dados, onde n corresponde ao número de observações. 

Tabela 3.8 – Média e desvio padrão para o tempo de vida, distância percorrida e distância percorrida por 
dia para as trotinetes elétricas Circ. 

 Média Desvio Padrão n 

Tempo de vida 38 dias 29 dias 

1759 Distância percorrida 45,6 km 39,4 km 

Distância percorrida por dia 1,4 km 1,2 km 

 

3.2 FERRAMENTA DE MODELAÇÃO, BASE-DE-DADOS E MÉTODOS 

Quanto às ferramentas utilizadas, apresenta-se de seguida o programa de modelação SimaPro 

assim como a base de dados Ecoinvent pela qual se tem acesso através do programa e ainda, 

ao método de caracterização de impactes. 

SimaPro: 

O software SimaPro (System for Integrated environMental Assessment of PROducts) permite, a 

recolha, análise e monitorização do desempenho de vários produtos e serviços, sendo a 

ferramenta de análise do ciclo de vida (ACV) mais utilizada no mundo. Permite a construção de 

diversos modelos desde a montagem até complexas modelações de fim-de-vida e ainda, 

possibilita o desenvolvimento de todas as fases de uma ACV desde a definição do Objetivo e 

Âmbito até à Interpretação, permitindo também o acesso a várias bases de dados, como é o 

caso da Ecoinvent. A ACV está sujeita a uma grande quantidade de informação. Como tal, a 

utilização de um software especializado simplifica a implementação da metodologia e o acesso 

a base de dados necessárias para atingir os objetivos deste trabalho [64].  

Ecoinvent: 

A base de dados mais popular e rigorosamente construída é o Ecoinvent, foi criada por uma 

equipa de investigadores na Suíça, e fornece informação documentada de diversos produtos a 

nível mundial mas principalmente a nível europeu com mais de 4000 processos, sendo um 

instrumento fundamental na modelação e análise de impactes ambientais com metodologia ACV 

[44]. Para criar soluções sustentáveis é necessária informação fiável. Para isso, o Ecoinvent 

pretende responder a várias questões relativas ao ciclo de vida de um produto tendo em conta 

todas as suas fases de vida desde a extração de matérias primas, produção e design, distribuição 

e empacotamento, uso e manutenção e finalmente, eliminação e recuperação dos materiais. 

Usando estes resultados, o Ecoinvent fornece uma visão da pegada ecológica de uma enorme 

variedade de produtos, cobrindo vários sectores tais como, energia, agricultura, transporte, 

biocombustíveis, químicos, materiais de construção, recursos naturais e tratamento de resíduos, 

o que torna a Ecoinvent a mais completa base de dados do seu género. Os dados são fornecidos 

por fontes fiáveis tais como centros de investigação e a indústria [65]. A Ecoinvent está 

organizada em datasets, constituídos pelo inventário de determinado produto e por 
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documentação detalhada do mesmo. Cada produto ou processo é definido num processo unitário 

que tem em consideração as emissões, recursos naturais e referências a entradas de outros 

processos unitários. Desta forma, a inclusão de um produto tem em conta a contribuição 

ambiental de todos os processos a montante do mesmo, que também se encontram disponíveis 

na base de dados [64]. 

No Ecoinvent, os processos são introduzidos com um código representativo do país onde os 

inventários são modelados para esses mesmo países, como por exemplo: CH (Suíça), PT 

(Portugal), RoW (Rest-of-World), GLO (Global), RER (Europa) [66]. Estes processos são ainda 

divididos em duas categorias: processos market que recolhem todas as atividades com o mesmo 

produto de referencia da mesma região geográfica, e ainda inclui o transporte desse produto 

nessa região [67]; e os processos transformation são atividades humanas que transformam 

entradas em saídas que são diferentes das entradas [68], contêm todos os dados para fazer um 

produto ou um serviço, excluindo os processos de transporte, e associa todas as emissões e 

extrações de recursos [69]. Além disso, os processos encontram-se divididos por “sistema” ou 

“unidade”. Os processos “Sistema” apresentam os resultados agregados do ciclo de vida do 

inventário (Life Cycle Inventary – LCI), ou seja, não é possível rastrear os fluxos anteriores. Nos 

processos “unidade” é possível observar todos os fluxos de e para a tecnosfera e ambiente [70]. 

Por último, existem três modelos no sistema: “Allocation at the point of substitution” (APOS), 

“Substitution, Consequential, Long-term” (conseq), e “Allocation, Cut-off by classification” (cut-

off). O modelo APOS segue uma abordagem na qual os encargos são atribuídos 

proporcionalmente a processos específicos [71]. O modelo do sistema conseq utiliza diferentes 

pressupostos básicos para avaliar as consequências de uma mudança num sistema existente. 

Pode ser usado para estudos de perspetiva e previsão de mudanças futuras [72]. O modelo cut-

off assume que o produtor é totalmente responsável pelo descarte dos seus resíduos e que este 

não recebe crédito por reciclar ou reutilizar produtos resultantes de qualquer tratamento de 

resíduos [73], sendo essa a maior diferença entre o modelo APOS e cut-off, não ter qualquer 

benefício relacionado com a reciclagem dos materiais [64]. Ao longo desta dissertação, o modelo 

do sistema será o APOS e utilizar-se-ão os processos de “unidade”. 

Método: 

Existe uma grande variedade de métodos de avaliação de impacto disponíveis no programa. 

Estes métodos são desenvolvidos por várias equipas de investigação em todo o mundo, e ainda 

não há um consenso no que diz respeito ao "melhor método". Estes métodos apresentam 

conjuntos de categorias de impacte que diferem de acordo com o objetivo e âmbito da análise 

em causa [64]. Neste trabalho, o método para realizar essa análise é o ILCD recommendations 

for LCIA in the European context, cujo nome é apresentado no programa como ILCD 2011 

Midpoint+. O método ILCD 2011 Midpoint+ foi criado pela Comissão Europeia em 2012 e tem 

como base um documento de orientação onde recomenda modelos e fatores caracterizantes que 

devem ser usados em avaliação de impactes tais como a ACV num contexto europeu. Este 

documento apoia as análises das emissões no ar, na água e no solo, bem como dos recursos 
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naturais consumidos em termos das suas contribuições para diferentes impactes na saúde 

humana, no ambiente e na disponibilidade de recursos. Apoia o cálculo de indicadores para 

diferentes impactes, como alterações climáticas (kg 𝐶𝑂2-eq), diminuição da camada do ozono 

(kg CFC11-eq), toxicidade humana – cancerígena e não cancerígena (CTUh), formação de 

partículas (𝑃𝑀2.5-eq), radiação ionizante (HH) (kBq U235 eq), radiação ionizante (E) interina 

(CTUe), formação fotoquímica da camada de ozono (kg NMVOC eq), Acidificação (molc H+ eq), 

eutrofização terrestre (molc N eq), eutrofização marinha (kg N eq), uso do solo (kg C deficit) e 

recursos minerais e combustíveis fósseis (kg Sb eq). [74].  

3.3 PROCESSOS BASE 

Como foi dito anteriormente, o SimaPro não apresenta um processo definido para uma trotinete 

elétrica. Como tal, foram avaliados dois processos do programa: um motociclo elétrico e uma 

bicicleta elétrica. Estes processos serviram de base para comparação entre os modelos e 

perceber como se completavam e/ou que semelhanças/divergências apresentavam.  

Antes de iniciar um novo processo de qualquer produto, é necessário efetuar cópias de todos os 

processos envolvidos, de forma a não perder as informações originais. Isto deve-se ao facto de 

o SimaPro gravar as novas alterações sobre os dados originais. 

Motociclo Elétrico 

No SimaPro, o processo disponível para um motociclo elétrico descreve uma viagem de um 

quilómetro, ou seja, o processo está construído para a unidade funcional de um quilómetro (1 

km). Este dataset é parametrizado no que diz respeito à massa do veículo, massa da bateria, 

consumo e vida útil do veículo e da bateria. O veículo é descrito em termos de veículo sem 

bateria mais a bateria. Os valores estão pré-definidos para um motociclo elétrico padrão com um 

peso sem a bateria de cerca de 90 kg e uma bateria de 32 kg. Assumindo um tempo de vida para 

o veículo de 50000 km e uma vida útil média para a bateria de 25000 km, espera-se que a bateria 

seja substituída uma vez, ou seja, serão necessárias duas baterias ao longo da vida útil deste 

veículo.  

A Figura 3.5, representa o processo de um motociclo elétrico. Este subdivide-se em cinco partes: 

bateria recarregável de iões de lítio (em kg), motociclo elétrico sem a bateria (em kg), eletricidade 

de baixa voltagem necessária durante a sua utilização (kWh), manutenção do motociclo sem 

bateria (por peça) e o uso da estrada (em metro-ano: my). A utilização do veículo, representada 

pela cor de laranja, é constituída pela eletricidade, manutenção e estrada. A produção do veículo 

é formada pela bateria e o veículo sem bateria, representados pela cor azul. Dentro do veículo 

sem a bateria, os dados referem-se à desmontagem manual (manual dismantling) por peça, à 

produção da estrutura do veículo sem a propulsão (glider) em quilogramas e à produção do 

sistema de propulsão (powertrain) em quilogramas. O powertrain inclui o controlador (1,27 kg), o 

motor elétrico (5,80 kg) e o carregador (3,05 kg). Estes processos serão discutidos ao pormenor 
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no subcapítulo seguinte. As entradas para os processos do glider, manual dismantling e 

powertrain são feitas para 1 kg do motociclo elétrico sem a bateria, o mesmo acontece para o 

carregador, controlador e motor elétrico: os valores das entradas estão feitos para 1 kg do 

powertrain. Estes valores estão representados em percentagem de forma a facilitar a leitura do 

diagrama de caixas. 

 

Figura 3.5 – Processo do motociclo elétrico disponível no SimaPro para 1 km. 

O glider é constituído por vários materiais e processos envolventes na sua produção que estão 

representados na seguinte listagem (ver Tabela 3.9). Os materiais com maior peso são o 

alumínio, o polietileno, o polipropileno, o aço de baixa liga laminado a quente, o aço reforçado e 

a borracha sintética.  

Tabela 3.9 – Materiais e processos envolvidos na produção do glider de um motociclo elétrico. 

Materiais (kg) Processos 

- Alkyd paint; 
- Aluminium, cast alloy; 
- Aluminium, wrought alloy; 
- Chromium; 
- Ethylene; 
- Nickel; 
- Polyethylene, high density, granulate; 
- Polypropylene, granulate; 
- Polyvinylchloride, suspension polymerised; 
- Reinforced Steel; 
- Steel, low-alloyed, hot rolled; 
- Synthetic rubber; 
- Zinc. 

- Electricity, medium voltage (kWh); 
- Heat, district or industrial (MJ); 
- Injection moulding (kg); 
- Road vehicle factory (p); 
- Section bar rolling, steel (kg); 
- Sheet rolling, steel (kg); 
- Tap water (kg); 
- Wire drawing, copper (kg). 
 

O resultado desta produção consiste em emissões de partículas devido ao desgaste do travão, 

pneus e estrada. A bateria do motociclo elétrico segue no seu fim-de-vida os processos de 
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tratamento hidrometalúrgico e pirometalúrgico1. Os materiais do glider e do powertrain vão para 

aterro.   

 

Bicicleta Elétrica 

Para uma bicicleta elétrica, o SimaPro define como unidade funcional o transporte de uma 

pessoa, num quilómetro, numa bicicleta elétrica (1 pass.km). A figura seguinte, Figura 3.6, 

representa o processo da bicicleta elétrica, onde a cor de laranja representa a utilização do 

veículo e a cor azul representa a produção do veículo. Este processo é simplificado quando 

comparado com o anterior e os seus componentes apresentam uma diferente organização. A 

bateria, o motor elétrico e os restantes materiais apresentam valores referentes a uma peça – 

uma bicicleta elétrica. 

 

Figura 3.6 - Processo da bicicleta elétrica disponível no SimaPro. 

A bicicleta encontra-se dividida pela produção do próprio veículo (por peça), na energia 

necessária para a sua utilização (por quilómetro), manutenção (por peça) e uso da estrada (my). 

Na sua produção, a unidade utilizada é uma peça, ou seja, a produção de uma bicicleta elétrica 

de 24 kg incluindo peças adicionais. O principal material é o alumínio e a bateria contém células 

LiMn204. É expectável que a bicicleta dure 15000 km. Assume-se que a produção dos 

constituintes da bicicleta é feita na China. Esta categoria inclui a produção da respetiva bateria 

(2,60 kg), do motor elétrico (4,50 kg) e os restantes materiais e processos que estão envolvidos 

na produção da bicicleta elétrica que se encontram representados na seguinte listagem, Tabela 

3.10.  

 
1 O processo hidrometalúrgico é um método de metalurgia que separa e extrai os metais com base numa 

reação em meio aquoso [93]. O processo pirometalúrgico é a ciência e tecnologia de extração ou refino de 

metais não ferrosos de materiais metalúrgicos a elevadas temperaturas [94]. 

Legenda:  
m*y = meters*year 
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Tabela 3.10 - Materiais e processos envolvidos na produção do glider de uma bicicleta elétrica. 

Materiais (kg) Processos 

- Alumínio, cast alloy; 
- Aluminium, wrought alloy; 
- Chromium steel; 
- Polyethylene, high density, granulate; 
- Polyurethane, flexible foam; 
- Powder coat, aluminium sheet; 
- Steel, chromium steel 18/8, hot rolled; 
- Steel, low- alloyed, hot rolled; 
- Syntethic rubber. 
 

- Electricity, medium voltage (kWh); 
- Heat, district or industrial (MJ); 
- Injection moulding (kg); 
- Road vehicle factory (p); 
- Section bar extrusion, aluminium (kg); 
- Tap water (kg); 
- Welding, arc, aluminium (m); 
- Wiring drawing, steel (kg). 
 

O fim de vida dos materiais do processo de uma bicicleta elétrica é efetuado da seguinte forma: 

as partes constituídas por alumínio e aço são totalmente recicladas, o plástico sofre incineração 

e a bateria é tratada através dos processos hidrometalúrgico e pirometalúrgico. 

3.4 DEFINIÇÃO DE PRESSUPOSTOS CONSIDERADOS 

A criação de um novo processo para uma trotinete elétrica começa com a escolha de um dos 

processos base anteriormente discutidos. O processo escolhido foi o do motociclo elétrico, 

devido à sua melhor organização e a uma descrição mais detalhada dos materiais. No entanto, 

é de salientar que o processo de uma bicicleta elétrica não vai ser totalmente descartado, pois 

as trotinetes elétricas são semelhantes às bicicletas elétricas na forma como são construídas e 

nos seus materiais constituintes. Feita a seleção do processo, iniciaram-se as alterações e 

adaptações ao modelo de uma trotinete elétrica. A construção do novo processo permite alterar 

parâmetros-chave (como a massa do veículo, massa da bateria, consumo, tempos de vida, etc.) 

de forma a cobrir um vasto espectro de situações. No entanto, é importante considerar que a 

alteração de um parâmetro de um veículo pode levar a alterações noutros parâmetros. Por isso, 

ao modificar os parâmetros predefinidos que são fornecidos pelo programa, deve-se ter sempre 

atenção à possível influência que um parâmetro pode ter sobre o outro.  

3.4.1 Produção 

A produção do veículo, é constituída pela produção de uma bateria de iões de lítio, a estrutura 

do veículo sem a bateria e o carregador da bateria, tal como é indicado na Figura 3.7. A unidade 

funcional é a produção de uma peça (p), ou seja, a produção de uma trotinete elétrica com um 

peso total de 14,06 kg.  

 

Figura 3.7 – Processo da produção da trotinete elétrica. 
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Em termos de alterações comparativamente à produção do processo de um motociclo elétrico, o 

carregador que se encontrava inserido no powertrain, foi movido para o início do processo de 

produção da trotinete elétrica. 

A bateria é a mesma utilizada tanto no processo do motociclo elétrico como no da bicicleta 

elétrica. Quanto ao carregador, as entradas são dadas em função do peso do dispositivo. Os 

dados originais correspondiam a um carregador de 3 kg, no entanto para um carregador de uma 

trotinete elétrica o peso é diferente (0,61 kg). A restante parte estrutural - trotinete elétrica sem 

bateria – subdivide-se no glider e no powertrain. O powertrain é constituído pelo controlador e o 

motor elétrico.  

O motor elétrico foi substituído pelo motor utilizado no processo da bicicleta elétrica, visto que, 

apresentava uma descrição mais detalhada – são os motores usados em qualquer veículo 

elétrico que possua uma bateria (BEV – battery electric vehicle) ou em veículos elétricos híbridos 

(HEV – hybrid electric vehicle). Para além disso, a produção deste motor elétrico considera o 

transporte marítimo, ferroviário e rodoviário efetuado no transporte desde o local de origem até 

ao seu destino. O controlador é o mesmo utilizado no processo do motociclo elétrico. Ambos os 

processos do motor elétrico e do controlador dão entradas para 1 kg do powertrain. Sendo que 

o powertrain dá entrada para 1 kg da trotinete elétrica sem bateria.  

A constituição do glider foi baseado nos materiais utilizados no processo de uma bicicleta elétrica, 

pois a constituição mecânica e estrutural de uma trotinete elétrica assemelha-se à de uma 

bicicleta elétrica. Os materiais e as atividades envolvidas na produção do glider estão indicados 

anteriormente, na Tabela 3.10. Os pesos dos materiais e dos processos envolvidos na produção 

desta trotinete elétrica encontram-se em anexo, no anexo E. Os materiais com maior peso são o 

alumínio e o aço. Os valores dos pesos dos materiais constituintes do glider foram calculados 

para 1 kg de uma trotinete elétrica.  

Após estas alterações, foi possível alterar os valores dos componentes eletrónicos da trotinete 

elétrica, através da média dos valores de dois modelos reais anteriormente analisados [62], [63]. 

A Tabela 3.11 apresenta os valores dos pesos em quilogramas (kg) para cada componente. O 

peso do controlador foi adquirido à parte para a mesma voltagem usada nas baterias de ambos 

os modelos de trotinetes, 36 V [75].    

Tabela 3.11 – Pesos em quilogramas dos componentes da trotinete elétrica. Fonte: [62], [63]. 

Modelo 
Trotinete 

E. 
Bateria 

Trotinete 
E. 

s/bateria 

Motor 
elétrico 

Controlador Carregador Total 

Momas 14,51 2,94 11,57 2,26 0,184 0,54 15,05 

Glion 12,38 1,49 10,89 3,22 0,184 0,68 13,06 

Média 13,45 2,22 11,23 2,74 0,18 0,61 14,06 

A tabela anterior permitiu construir o processo de produção da trotinete elétrica. O powertrain é 

a soma dos pesos do motor elétrico e do controlador (2,92 kg) e o glider é a diferença entre a 

trotinete elétrica sem a bateria e o powertrain (8,31 kg).  
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Para que a constituição da trotinete elétrica seja coerente, os materiais constituintes da trotinete 

elétrica adotados neste estudo (ver anexo E) foram comparados com os materiais usados em 

estudos prévios como no estudo de Hollingsworth et al [17]. Os materiais utilizados por 

Hollingsworth et al. foram recolhidos da mesma base de dados utilizada nesta dissertação – 

Ecoinvent – baseando-se no mesmo processo de uma bicicleta elétrica, podendo ser 

comparáveis no anexo F. Todos os materiais e respetivos pesos utilizados na trotinete elétrica 

do estudo de Hollingsworth et al são comparáveis aos valores da trotinete elétrica considerados 

neste trabalho.  

Ambos os processos das trotinetes elétricas foram baseados no processo de uma bicicleta 

elétrica. Mas para os pesos da trotinete elétrica criada nesta dissertação foi atribuído um fator de 

escala, reduzindo de forma proporcional os pesos de cada material. Já o processo da trotinete 

elétrica criada por Joseph Hollingsworth et al. foi adaptado através do processo da bicicleta 

elétrica, apresentando os mesmos valores para vários materiais e processos envolventes na sua 

produção.  

O transporte associado a cada peça desde a sua origem até ao seu destino final encontra-se 

incorporado em cada processo.  

A Figura 3.8 mostra o processo da produção com os respetivos pesos de cada peça. É de notar 

que as entradas para os processos glider, powertrain, controlador e motor elétrico são sempre 

dimensionados para 1 kg da peça anterior. 

 

Figura 3.8 – Processo final da produção de uma trotinete elétrica. 
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3.4.2 Utilização 

A utilização da trotinete elétrica inclui o gasto de energia utilizado nos carregamentos das 

baterias, a manutenção e o uso da estrada durante a sua vida útil. O processo está construído 

para a unidade de 1 km. Neste caso, 1 km é igual a 1 pass-km, pois cada trotinete transporta 

apenas um passageiro. O processo do uso da trotinete elétrica é idêntico aos processos de uso 

do motociclo elétrico e da bicicleta elétrica e encontra-se representado na Figura 3.9.  

 

Figura 3.9 – Processo da utilização da trotinete elétrica. 

A eletricidade de baixa voltagem representa a energia necessária para os carregamentos da 

trotinete durante a sua utilização, foi especificamente escolhida para o mix de eletricidade de 

Portugal, baseado nas estatísticas do primeiro trimestre de 2020 [76]. A unidade utilizada é o 

quilowatt-hora (kWh). Quanto ao valor utilizado como entrada, assume-se que a potência da 

bateria é a média das potências das baterias dos modelos Momas e Glion, 2,77E-01 kWh, 

segundo os valores da Tabela 3.2 do capítulo 3.1.1. Este valor corresponde ao alcance médio 

de 24 km. Ou seja, para 1 km, o valor da eletricidade é 1,16E-02 kWh. É ainda importante 

mencionar, que neste caso não interessa se a trotinete está a 30% ou a 80% carregada porque 

a eletricidade depende dos quilómetros que a trotinete elétrica faz ao longo da sua vida.  

A utilização da estrada representa os custos e intervenções necessários na construção das 

infraestruturas de estradas, túneis e pontes, na renovação de diferentes camadas de estradas e 

o seu eventual descarte. Todas as trocas ambientais referem-se a um metro-ano (m*y). Estes 

dados são modelados como uma renovação constante, e não como uma única despesa, e estão 

diretamente relacionados com o peso bruto do veículo (veículo mais carga). O valor aplicado no 

conjunto de dados dos transportes é 5,37E-04 m*y por tonelada bruta e quilómetro (km) do 

veículo. Ao fazer o rácio para o peso do veículo em causa – a trotinete elétrica – o valor 

correspondente para a estrada é 7,22E-06 m*y. 

A unidade do processo de utilização da trotinete elétrica é o quilómetro (km), como tal, é 

importante definir como variáveis, os quilómetros que a trotinete percorre num dia e o seu tempo 

de vida total.  

Os dados analisados por Griswold  [39], disponíveis online no website da cidade de Louisiville, 

em Kentucky, nos Estados Unidos da América [14], indicam que as trotinetes duram em média 

28 dias. Hollingsworth et al [17] indicam que as trotinetes elétricas têm um tempo de vida de 6 

meses a 2 anos. A realidade portuguesa é diferente da realidade norte americana. Lisboa 
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apresenta zonas com declives acentuados e ruas sem ciclovia e/ou pavimento adequado para 

que as trotinetes elétricas possam andar em todas as zonas de Lisboa, o que faz com que a 

trotinete se estrague mais rapidamente. De acordo com a Tabela 3.6 do capítulo 3.1.3, uma 

trotinete elétrica chega ao seu fim-de-vida em média num mês e meio, pois considera-se que a 

troca de baterias e/ou motores elétricos corresponde ao fim-de-vida de uma trotinete elétrica, por 

serem os componentes estruturantes que viabilizam o funcionamento da trotinete elétrica. Para 

além disso, de acordo com a primeira entrevista (ver o subcapítulo 3.1.2) as baterias das 

trotinetes provinham de trotinetes elétricas que duravam cerca de 3 a 4 meses. Assim, 

consideraram-se quatro cenários para o tempo de vida total de uma trotinete elétrica com 

duração de 1 mês (30 dias), 1.5 mês (45 dias), 3 meses (90 dias) e 6 meses (180 dias).  

Quanto aos quilómetros percorridos num dia por trotinete elétrica, não é certa a quantidade de 

viagens efetuadas por dia, porque como foi mencionado anteriormente, várias trotinetes elétricas 

podem fazer 2 a 3 viagens num dia e estarem paradas nos restantes dias (ver o subcapítulo 

3.1.2). Como tal, os valores foram baseados nas distâncias das viagens das bicicletas partilhadas 

GIRA [77], como mostra a Figura 3.10, para as quais uma viagem das bicicletas GIRA 

corresponde em média a 1,9 quilómetros. Assume-se que uma trotinete elétrica faz em média 

uma viagem por dia, logo faz-se a seguinte aproximação: 

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 (
𝑘𝑚

𝑑𝑖𝑎
) = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 × 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚 (

𝑘𝑚

𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚
) 

 

Figura 3.10 – Número de viagens GIRA realizadas e respetivas distâncias em Lisboa. Fonte: [77]. 

Segundo os dados das trotinetes elétricas Circ, dados anteriormente descritos no subcapítulo 

3.1.3, a distância média por dia é de 1,4 km. No entanto, não se consegue afirmar que as 

trotinetes andam todos os dias em média 1,4 km, pois várias trotinetes da Circ não estiveram 

ativas durante todos os dias da amostra (111 dias). Considera-se que as bicicletas GIRA são 

mais frequentemente utilizadas do que as trotinetes elétricas e por essa razão, a distância 

percorrida por dia e por viagem é menor do que as bicicletas GIRA. De forma a ter mais 

variabilidade entre cenários, para os quilómetros percorridos por dia adota-se um cenário em que 
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as trotinetes fazem menores distâncias, um cenário com uma distância aproximadamente igual 

à distância realizada pelas bicicletas GIRA e um cenário hipotético de mais utilização: 1 km, 2 

km e 5 km.  

Com isto, criou-se a seguinte tabela, Tabela 3.12, que mostra os valores possíveis a inserir no 

SimaPro na parcela da utilização de uma trotinete elétrica, ou seja, os quilómetros que uma 

trotinete elétrica faz ao longo da sua vida total. A negrito e sublinhado encontra-se o cenário base 

que é aplicado a todas as tabelas seguintes (tempo de vida de 45 dias e utilização diária de 2 

km). 

Tabela 3.12 – Cenários possíveis para a utilização de uma trotinete elétrica em quilómetros. O cenário 
base encontra-se a negrito e é aplicado a todas as tabelas. 

 Tempo de vida das trotinetes 

Distância por 
dia (km) 

30 dias 45 dias 90 dias 180 dias 

1 30 km 45 km 90 km 180 km 

2 60 km 90 km 180 km 360 km 

5 150 km 225 km 450 km 900 km 

A manutenção corresponde principalmente à substituição de peças de plástico e aço. Esta 

manutenção não inclui a substituição da bateria. Sabe-se que o valor da manutenção de um 

motociclo elétrico para 1 km é de 2E-05 peças, ou seja, para 50 mil quilómetros considera-se 

uma manutenção ao longo da vida total do veículo. O valor da manutenção da trotinete elétrica 

é reduzido através de um fator de redução alocado à massa: 

13,45 𝑘𝑔

144 𝑘𝑔
= 9,34𝐸 − 02 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 

Onde 13,45 kg é o peso da trotinete elétrica e 144 kg é o peso considerado pelo processo da 

manutenção para um motociclo elétrico. Para o caso da trotinete elétrica, é necessário ainda 

saber o número de peças mantidas por quilómetro, ou seja, divide-se o fator de escala pelos 

quilómetros realizados ao longo da sua vida total para cada cenário. A Tabela 3.13 indica as 

manutenções feitas por quilómetro para cada cenário de vida total.  

Tabela 3.13 – Cenários possíveis para a manutenção. 

Distância por dia 
(km) 

Manutenções (peças) por km  

30 dias 45 dias 90 dias 180 dias 

1 3,11E-03 2,07E-03 1,04E-03 5,19E-04 

2 1,56E-03 1,04E-03 5,19E-04 2,59E-04 

5 6,22E-04 4,15E-04 2,07E-04 1,04E-04 

O cenário base é uma trotinete elétrica que faz 2 quilómetros por dia, tem um tempo de 

vida total de 45 dias, ou seja, que faz 90 quilómetros ao longo da sua vida total, com uma 

manutenção de 1,04E-03 peças/km.  
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3.4.3 Operação de recolha/distribuição 

Quanto à recolha das trotinetes elétricas, tem-se conhecimento que estas foram recolhidas todos 

os dias durante um mês. Hollingsworth et al [17] também consideram a recolha todos os dias 

incluindo as trotinetes que estavam carregadas. No entanto, sabe-se que na maioria das 

operadoras, uma trotinete só é recolhida se a sua bateria tiver carregada abaixo de 30%. 

Segundo os dados fornecidos pela empresa T, as trotinetes elétricas são recolhidas em média 

de 3 em 3 dias. Como tal, assume-se que as trotinetes apresentam uma cadência de recolha 

diária e de três dias. Estes dois cenários permitem construir a seguinte tabela, Tabela 3.14, 

indicando a quantidade de vezes que uma trotinete é recolhida no seu tempo de vida total, para 

1 mês (30 dias), 1,5 mês (45 dias), 3 meses (90 dias) e 6 meses (180 dias).  

Tabela 3.14 – Quantidade de recolhas para 1 mês, 1,5 meses, 3 meses e 6 meses. 

Cadência de Recolha 
Número de Recolhas 

30 dias 45 dias 90 dias 180 dias 

1 dia 30 45 90 180 

3 dias 10 15 30 60 

A operação de recolha das trotinetes elétricas envolve a utilização de veículos. Para isso, 

assumiu-se a utilização de um veículo comercial ligeiro entre 3,5 a 7,5 toneladas de peso bruto 

do veículo (GVW – gross vehicle weight). A este veículo está associada a unidade de 1 ton*km, 

ou seja, à seguinte fórmula: 

𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚 =  𝑃 × 𝑑 × 𝑁 

Sendo que, 𝑃  é o peso da trotinete que está a ser transportada pelo veículo em toneladas 

(0,01345 toneladas), 𝑑 é a distância percorrida pelo transporte de recolha ao longo da sua vida 

total (em quilómetros) e 𝑁 é o número de recolhas. 

A base de dados deste veículo refere-se ao seu ciclo de vida total, incluindo a construção, 

operação, manutenção e fim-de-vida do veículo e as infraestruturas da estrada. A classe deste 

veículo (3,5 – 7,5 toneladas) leva em média (average load factor – índice de carga médio) 0,98 

ton para um peso bruto de 4,98 ton. Dividindo a carga média pelo peso bruto, chega-se à 

conclusão de que o veículo vai em média 20% carregado. Pretendeu-se otimizar este valor e 

como tal, aumentou-se para 53%, que corresponde à carga média que o veículo de recolha 

transporta de acordo com os dados da empresa T (ver anexo D). Este aumento não influencia 

significativamente os resultados. O tamanho deste veículo e o índice de carga (load factor) 

determinam o peso bruto do veículo e o consumo do combustível e quantidade de emissões de 

gases de escape incluindo emissões resultantes do desgaste dos pneus, dos travões e da 

estrada. O veículo que transporta as trotinetes assume que em média anda com 53% de carga, 

e o consumo de gasolina está associado à carga que transporta.  

Os quilómetros assumidos por este veículo incluem a viagem de ida e volta para o armazém 

onde as trotinetes são carregadas e posteriormente distribuídas. O valor adotado para a viagem 
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de ida e volta é a distância média retirada dos dados da empresa T (ver anexo D), ou seja, 82 

quilómetros. Assume-se que existe uma otimização por parte dos trabalhadores e que as 

carrinhas nunca se encontram totalmente vazias, ou seja, os veículos de recolha chegam ao 

armazém com trotinetes, as trotinetes são carregadas e os veículos saem do armazém para as 

distribuir de madrugada e continuam durante o resto do dia pela cidade a fazer reposições. As 

viagens únicas de reposição das trotinetes entre os hotspots não foram consideradas no 

processo de modelação, uma vez que esta informação não foi disponibilizada por nenhuma 

operadora. 

Através do número de recolhas e dos quilómetros feitos por viagem de recolha/distribuição, 

construiu-se a seguinte tabela, Tabela 3.15, que indica os quilómetros realizados ao longo da 

vida de uma trotinete elétrica para 30 dias, 45 dias, 90 dias ou 180 dias. A recolha das trotinetes 

elétricas é feita, na maioria das vezes, para as recarregar e não para as manter. Como tal, 

assume-se que a manutenção é independente da recolha. Caso contrário o transporte 

aconteceria tantas vezes quanto o número de manutenções o que na realidade não é o que 

acontece.  

Tabela 3.15 – Quilómetros da recolha realizados durante 1 mês, 1,5 meses, 3 meses e 6 meses. 

Cadência de Recolha 
Quilómetros da recolha ao longo da vida total (km) 

30 dias 45 dias 90 dias 180 dias 

1 dia 2460 3690 7380 14760 

3 dias 820 1230 2460 4920 

Assim, é possível completar a operação de recolha, convertendo para a unidade correta, ton-km, 

multiplicando o peso da trotinete elétrica (0,01345 toneladas) com os valores da tabela anterior, 

Tabela 3.15. No SimaPro a unidade a inserir é tonelada-quilómetro e apenas se está a alocar o 

peso de uma trotinete elétrica ou seja 82 (km) x 0,01345 (ton) para o tempo de vida total de cada 

cenário. Não se considera o peso total de todas as trotinetes elétricas, apenas se considera o 

peso da trotinete para a qual se está a fazer o ciclo de vida. O pressuposto base é de um veículo 

que vai 53% carregado, mas a quilometragem realizada, 82 quilómetros, é a distância de 

recolha/distribuição total, pois o veículo tem de realizar essa distância na recolha/distribuição de 

uma só trotinete elétrica. Num dia, um veículo que vai em média 53% carregado, teve de fazer 

82 quilómetros para transportar os 13,45 kg, a trotinete elétrica para a qual se faz o ciclo de vida. 

No programa, não é possível variar a quilometragem de acordo com a quantidade de recolha e 

existem dois fatores opostos que influenciam essa quilometragem, não havendo uma relação 

constante. Dependendo da concentração das trotinetes a quilometragem varia, ou seja, quantas 

mais trotinetes são recolhidas, o veículo pode percorrer maiores distâncias quando as trotinetes 

estão mais dispersas ou menores distâncias quando as trotinetes estão todas concentradas nas 

mesmas zonas. A tabela do anexo D demonstra esta relação.  

Assim os valores a introduzir no programa, na parcela da recolha, encontram-se na Tabela 3.16. 

Estes são os cenários possíveis para a operação de recolha.  
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Tabela 3.16 – Cenários possíveis para a recolha de uma trotinete elétrica em ton*km. 

Cadência de Recolha 
Veículo de Recolha (ton-km) 

30 dias 45 dias 90 dias 180 dias 

1 dia 33,10 49,60 99,20 198,40 

3 dias 11,00 16,50 33,10 66,10 

Uma trotinete elétrica que faça mais quilómetros ao longo da sua vida total, vai ser submetida a 

mais recolhas e por consequência, o veículo utilizado para a recolher também vai fazer mais 

quilómetros ao longo da sua vida. Quantos mais quilómetros forem feitos por esse veículo 

utilizado para recolher a trotinete, a parcela da recolha também terá maior impacte ambiental, 

abatendo, em termos relativos, os impactes ambientais provenientes das restantes parcelas 

(produção e utilização).  

O cenário base é uma trotinete elétrica que faz 90 quilómetros ao longo da sua vida total, 

com uma manutenção de 1,04E-03 peças/km e que é recolhida por um veículo que faz 

16,50 ton-km durante a sua vida total (para uma trotinete equivalente), considerando uma 

cadência de recolha de 3 dias. 

Este processo por mais que esteja envolvido na utilização de uma trotinete elétrica, não foi 

modelado dentro da utilização, visto terem unidades diferentes. O uso da trotinete está 

dimensionado para o quilómetro e a recolha tem como unidade a ton-km. A Figura 3.11 

demonstra o processo de uma trotinete elétrica sem o fim-de-vida. A utilização e a recolha são 

parcelas nas quais os valores das unidades são alterados consoante o tipo de cenário que se 

está a modelar. Os valores são sempre chamados para a vida total de uma trotinete elétrica. 

 

Figura 3.11 – Processo final da produção, utilização e recolha da trotinete elétrica. 
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3.4.4 Fim-de-Vida 

O fim-de-vida modelado considera que todos os veículos sofrem um processo de 

desmantelamento sendo desagregados nos seus diversos componentes materiais. O manual 

dismantling refere-se ao tratamento de uma trotinete elétrica usada e à sua desmontagem 

manual. O tratamento envolve o desmantelamento do glider e powertrain que são posteriormente 

descartados em instalações de eliminação de resíduos específicas. Os materiais obtidos seguem 

para diferentes tipos de tratamento de resíduos e podem seguir para reciclagem, recuperação 

de energia por incineração ou colocação em aterro.  

Um Aterro Sanitário é uma área destinada à deposição final de resíduos sólidos gerados pela 

atividade humana. O local encontra-se devidamente impermeabilizado e com sistemas de 

recolha, tratamento e monitorização de efluentes líquidos e gasosos - onde os resíduos são 

depositados ordenadamente e cobertos com terra ou material similar. Quando o aterro sanitário 

atinge o limite da sua capacidade, segue-se um processo rigoroso de encerramento e arranjo 

paisagístico adequado, podendo ser, posteriormente, um espaço verde ou um parque de lazer 

para usufruto pela população, em boas condições de segurança e ambientais [78]. 

A incineração é um processo que consiste na queima de resíduos em fornos a temperaturas 

elevadas, sob condições controladas. Este processo permite a recuperação de energia e a 

eliminação de resíduos [78]. A incineração é encarada como uma alternativa à deposição em 

aterro pois os custos associados à deposição de resíduos em aterro são cada vez maiores devido 

à escassez de espaço disponível, à preocupação em relação à contaminação de águas 

subterrâneas e às questões relacionadas com a saúde pública e ainda devido às medidas 

restritivas da regulamentação europeia. Igualmente relevante é a possibilidade de, através do 

calor gerado na combustão de resíduos, ser possível produzir energia elétrica ou ser utilizado 

como combustível em processos industriais. À medida que os resíduos são queimados uma 

fração da sua massa é transformada em gases. Estes são gases estáveis que, por sua vez, são 

libertados para a atmosfera após atravessarem sistemas de despoluição. No entanto, como 

qualquer atividade industrial ou processo de tratamento térmico ou físico-químico, o tratamento 

de resíduos urbanos por incineração induz um conjunto de impactes ambientais. Os que mais se 

destacam e se assumem como mais penalizantes são os produtos secundários produzidos pela 

queima dos resíduos, nomeadamente as partículas sólidas existentes nas cinzas volantes e as 

escórias [79]. 

A reciclagem é a forma de valorização dos resíduos na qual se recuperam ou regeneram os 

materiais de forma a dar origem a novos produtos. Os materiais são recolhidos e encaminhados 

para os centros de triagem. Nestas instalações são separados por tipo de material através de 

processos mecânicos e manuais, de forma a serem encaminhados para a indústria da 

reciclagem. A reciclagem permite poupar energia, visto que, produzir materiais a partir de 

resíduos consome menos energia do que fazê-los através de matérias-primas virgens. Muitos 

dos recursos energéticos que se poupam são fontes de energia não renováveis, como é o caso 
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do carvão. É possível ainda economizar Matérias-Primas, utilizando os resíduos provenientes da 

recolha seletiva, é um dos meios mais eficazes de poupança de matérias-primas virgens, como 

a madeira, a areia, o estanho ou o alumínio [78].  

No caso da bateria, quando esta chega ao seu fim da sua vida, os produtores têm 3 opções: 

podem descartá-la (para um aterro sanitário), reciclar os metais ou reutilizá-la. O descarte das 

baterias ocorre mais frequentemente quando os packs estão danificados ou se estiverem em 

regiões que não possuem a estrutura de mercado necessária. A reciclagem da bateria envolve 

não só os elementos que a revestem (estrutura mecânica) como também os metais e os 

elementos químicos que os elétrodos da bateria contêm, tais como, o lítio, cobalto, níquel e cobre 

[36], [80]. A reutilização de baterias tem como aplicação o armazenamento de energia que exige 

ciclos menos frequentes [36]. Com base nestas informações, criaram-se três cenários de fim de 

vida: 

Cenário 1: O destino dos materiais vai na sua maioria para um aterro e a restante percentagem 

de materiais é recuperada energeticamente. É um cenário sem reciclagem.  

Cenário 2:  Assume que a maioria dos materiais são reciclados, mas a bateria e o powertrain 

são 100% recuperados energeticamente. A bateria é submetida a processos de tratamento 

hidrometalúrgicos e pirometalúricos. O powertrain é desmontado manualmente, sendo o 

alumínio, aço e cobre dessas peças enviados para as respetivas instalações para serem 

recuperados.  

Cenário 3: Igual ao Cenário 2, mas a bateria e o powertrain são reciclados consoante a sua 

constituição, ou seja, a bateria é 10% reciclada e o powertrain é 83% reciclado. Estas 

percentagens correspondem aos materiais alumínio, aço, borracha e plásticos que constituem a 

bateria e o powertrain. As percentagens de reciclagem para cada tipo de material foram 

recolhidas da literatura que se encontra na tabela seguinte.  

A Tabela 3.17 mostra o destino de fim de vida para cada material em percentagem. Estas 

percentagens foram baseadas na respetiva literatura referenciada. Os materiais selecionados 

para o fim de vida são os principais que constituem o glider da trotinete: o alumínio, o aço, a 

borracha e os plásticos (polietileno (PE) e o poliuretano (PU)). Para além disso, o SimaPro 

apenas permite a reciclagem de alguns materiais. No SimaPro o processo de reciclagem e do 

tratamento de plásticos é feito de forma conjunta com o PU e a borracha.  

Tabela 3.17 – Percentagens de reciclagem, recuperação e aterro.   

 
Cenário 1 Cenário 2 e 3  

Aterro Recuperação Reciclagem Recuperação Ref 

Alumínio 90% 10% 90% 10% [81] 

Aço 95% 5% 95% 5% [82] 

Borracha 80% 20% 80% 20% [83] 

PE 61% 39% 61% 39% [84] 

PU 61% 39% 61% 39% [84] 
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3.5 DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS 

Por fim, os cenários considerados encontram-se resumidos na Tabela 3.18. Os cenários 1, 2 e 3 

correspondem a cenários de fim de vida, ou seja, ao modo como os materiais são eliminados. 

Para cada cenário de fim de vida, este encontra-se dividido de acordo com o tempo de vida, a 

cadência de recolha e a quilometragem realizada por uma viagem por dia. Os dados de entrada 

para cada cenário encontram-se representados na Tabela 3.18., e são dados que dizem respeito 

ao tempo de vida total, ou seja, quilometragem total que a trotinete elétrica realiza, às ton.km que 

o veículo de recolha faz e à manutenção a que a trotinete elétrica está sujeita. O cenário Base 

encontra-se a negrito e sublinhado. 

Tabela 3.18 – Dados de entrada para cada cenário de fim de vida (cenário 1, 2 e 3). Os Cenários Base 
encontram-se a negrito e sublinhado. 

  Uma viagem por dia de 1 km para o Cenário 1, 2 e 3 

Tempo de 
vida (dias) 

Cadência de 
Recolha 

Quilometragem 
total (km) 

Veículo de 
recolha (ton.km) 

Manutenção 
(peças) 

30 
1 dia 30 33,10 3,11E-03 

3 dias 30 11,00 3,11E-03 

45 
1 dia 45 49,60 2,07E-03 

3 dias 45 16,50 2,07E-03 

90 
1 dia 90 99,20 1,04E-03 

3 dias 90 33,10 1,04E-03 

180 
1 dia 180 198,40 5,19E-04 

3 dias 180 66,10 5,19E-04 

  Uma viagem por dia de 2 km para o Cenário 1, 2 e 3 

Tempo de 
vida (dias) 

Cadência de 
Recolha 

Quilometragem 
total (km) 

Veículo de 
recolha (ton.km) 

Manutenção 
(peças) 

30 
1 dia 60 33,10 1,56E-03 

3 dias 60 11,00 1,56E-03 

45 
1 dia 90 49,60 1,04E-03 

3 dias 90 16,50 1,04E-03 

90 
1 dia 180 99,20 5,19E-04 

3 dias 180 33,10 5,19E-04 

180 
1 dia 360 198,40 2,59E-04 

3 dias 360 66,10 2,59E-04 

  Uma viagem por dia de 5 km para o Cenário 1, 2 e 3 

Tempo de 
vida (dias) 

Cadência de 
Recolha 

Quilometragem 
total (km) 

Veículo de 
recolha (ton.km) 

Manutenção 
(peças) 

30 
1 dia 150 33,10 6,22E-04 

3 dias 150 11,0 6,22E-04 

45 
1 dia 225 49,60 4,15E-04 

3 dias 225 16,50 4,15E-04 

90 
1 dia 450 99,20 2,07E-04 

3 dias 450 33,10 2,07E-04 

180 
1 dia 900 198,40 1,04E-04 

3 dias 900 66,10 1,04E-04 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma vez definido o sistema em análise, o SimaPro calcula a soma das diversas intervenções 

ambientais associadas à unidade funcional definida e determina o contributo de cada um dos 

processos para o valor final nas diferentes categorias de impacte ambiental [42]. Neste capítulo 

são apresentados os resultados do trabalho desenvolvido. O capítulo inicia-se com uma análise 

detalhada das principais categorias de impacte para o Cenário Base (1, 2 e 3), de seguida foca-

se apenas na categoria de impacte das Alterações Climáticas expressa em gramas de 𝐶𝑂2 

equivalente por quilómetro onde se comparam os vários cenários de acordo com as variáveis: 

cadência de recolha, quilómetros realizados por dia e tempo de vida das trotinetes. É de notar 

que se assume que uma trotinete transporta apenas um passageiro, pelo que a unidade em g/km 

é igual a 𝑔/𝑝𝑘𝑚. Por último, efetua-se uma comparação entre os diversos modos de transporte 

(veículo elétrico, motociclo elétrico e bicicleta elétrica). No anexo I encontram-se os valores 

absolutos dos impactes para cada fase da vida da trotinete elétrica. Todas as categorias de 

impacte modeladas pelo SimaPro encontram-se disponíveis nesse mesmo anexo para o Cenário 

Base. Para os restantes cenários, o anexo I apresenta apenas os resultados da categoria de 

impacte das Alterações Climáticas. 

4.1. ANÁLISE DO CENÁRIO BASE 

Como primeira abordagem, foi necessário validar os resultados obtidos. Para tal, foi feita a 

comparação da ordem de grandeza dos resultados do processo da trotinete elétrica modelada 

nesta dissertação. Para isso, construiu-se uma tabela com os resultados para os principais 

componentes, idêntica à do estudo de Hollingsworth et al. [17] (ver anexo G) na qual se 

comparam os valores para as categorias de impacte em comum, ou seja, as categorias que têm 

a mesma unidade (ver anexo H). Estes resultados apenas dizem respeito à produção e ao fim-

de-vida, mas não incluem as contribuições da utilização e recolha. 

Para isso, os processos de cada parcela da trotinete elétrica foram corridos um a um no software 

SimaPro e os resultados encontram-se no anexo H. Para a categoria de impacte “Aquecimento 

global”, a trotinete elétrica considerada no estudo de Hollingsworth et al. e a trotinete elétrica 

modelada neste estudo emitem respetivamente, 172 kg 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 e 110 kg 𝑪𝑶𝟐 𝒆𝒒 para o Cenário 

Base 1, sendo este cenário o que apresenta uma melhor aproximação dos valores Hollingsworth 

et al. [17], com valores na mesma ordem de grandeza. Para além disso, as entrevistas realizadas 

a indivíduos que trabalham em operadoras de trotinetes elétricas permitiram perceber que não 

existe controlo quando se efetua a eliminação dos materiais, concluindo-se que esse é o cenário 

mais realista, onde a maior parte dos materiais vão para um aterro sanitário. 

Ao longo deste subcapítulo dar-se-á mais ênfase nas categorias de impacte “Alterações 

climáticas” (𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞), “Toxicidade humana (não cancerígena e cancerígena)” (CTUh) e na 

“Formação de Partículas” (𝑘𝑔 𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞), uma vez que a primeira diz respeito aos impactes globais 
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com efeitos em termos de emissões de gases de efeito de estufa, enquanto que as outras 

categorias são relevantes em termos de impactes na saúde humana e qualidade do ar em 

ambiente urbano, respetivamente. No entanto, os resultados para as restantes categorias de 

impacte encontram-se no anexo I, bem como os respetivos cenários. Os resultados 

correspondem ao processo total (desde a produção, utilização, recolha/distribuição e fim-de-

vida). 

Alterações climáticas 

É a categoria presente em todas as metodologias podendo ser também utilizado o nome de 

“Aquecimento global” [74]. As alterações climáticas resultam da emissão de GEE em grande 

parte devido à atividade humana, como a queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e 

gás natural) que leva a um aumento da sua concentração na atmosfera, o que resulta num 

aumento de temperatura, ou seja, o aquecimento global. O potencial de aquecimento global 

(Global Warming Potential (GWP)) calcula o forçamento radioativo (FR) num horizonte temporal 

de 100 anos e avalia o impacte potencial das diferentes emissões gasosas nas mudanças 

climáticas [85]. O forçamento radioativo consiste no balanço de energia que entra e sai da Terra, 

que no caso de existir uma maior entrada do que uma saída de energia, faz com que o planeta 

Terra aqueça, resultando num FR positivo [86].  

Toxicidade humana (não cancerígena e cancerígena)  

A identificação e quantificação dos impactes da saúde humana devido a emissões de 

substâncias tóxicas são de grande importância no desenvolvimento de produtos e tecnologias 

sustentáveis. Os indicadores de toxicidade para os efeitos da saúde humana são necessários 

tanto para a avaliação comparativa de riscos como para as ACV aplicadas aos produtos químicos 

e cenários de emissões [87]. Os modelos e fatores para os efeitos toxicológicos na ACV devem 

basear-se no risco relativo e nas consequências associadas dos produtos químicos que são 

libertados para a atmosfera [88]. A unidade “CTUh” (unidade tóxica comparativa para humanos, 

em inglês, Comparative Toxic Unit for Humans) expressa o aumento estimado da morbidade na 

população humana total por unidade de massa de um químico emitido (casos por quilograma) 

[89]. Na prática, os casos de doença por quilograma emitido são o mesmo que CTUh por 

quilograma emitido. O cálculo baseia-se no modelo USEtox que tem em consideração a 

toxicidade relacionada com a exposição à inalação e ingestão. Os fatores de caracterização 

estão disponíveis para os impactes da toxicidade cancerígena e não cancerígena [90].  

Formação de partículas  

As partículas em suspensão são um conjunto de partículas sólidas e líquidas suspensas no ar, 

podendo ser primárias ou secundárias. O tamanho, a composição química, e outras propriedades 

físicas e biológicas variam com a localização e o tempo. As partículas primárias são originadas 

através de atividades naturais, como incêndios, ou resultam de atividades humanas, como os 
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veículos ou centrais elétricas [91], consistem em partículas 𝑃𝑀10 (partículas com diâmetro menor 

que 10 µm) e 𝑃𝑀2.5  (partículas com diâmetro menor que 2,5 µm) [85].  Já as partículas 

secundárias, são geradas através de espécies reativas presentes na atmosfera [91] como os  

𝑆𝑂𝑥, 𝑁𝑂𝑥 e 𝑁𝐻3. Esta categoria estima o efeito do Potencial de Formação de Partículas na saúde 

humana, cujo indicador mede a ingestão de 𝑃𝑀2.5  por parte da população humana em 

quilogramas de 𝑃𝑀2.5 equivalente. Este indicador quantifica o impacte de morte prematura ou a 

incapacidade que as partículas/ partículas inorgânicas provocam na população [85] (tais como, 

problemas respiratórios e doenças cardiovasculares) [91].  

Relembra-se que o Cenário Base em análise consiste numa trotinete elétrica que dura 45 dias, 

realiza uma viagem de 2 quilómetros por dia, ou seja, 90 quilómetros ao longo da sua vida 

total, na qual se efetua uma manutenção de 1,04E-03 peças/km e que é recolhida por um 

veículo que transporta 16,50 ton-km durante a sua vida total, considerando um cadência de 

recolha de 3 dias. Este cenário apresenta três destinos diferentes para o fim-de-vida dos seus 

materiais constituintes:  

▪ Cenário Base 1: Mais de metade dos materiais vão para um aterro e a restante 

percentagem é recuperada energeticamente; 

▪ Cenário Base 2: A maior parte dos materiais são reciclados e outra parte é recuperada, 

na qual o sistema de propulsão e a bateria são recuperadas a 100%; 

▪ Cenário Base 3: A maior parte dos materiais são reciclados e outra parte é recuperada, 

na qual uma percentagem do sistema de propulsão e da bateria é reciclada. 
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4.1.1. Cenário Base 1 

Na Tabela 4.1 encontram-se os resultados para as categorias de impacte em análise, as 

alterações climáticas (em kg 𝐶𝑂2-eq), a toxicidade humana (não cancerígena e cancerígena) (em 

CTUh) e a formação de partículas (em kg 𝑃𝑀2.5-eq) para todas as fases de vida (produção, 

utilização, recolha/distribuição e fim-de-vida), dividida pelos principais componentes.  

Tabela 4.1 – Valores dos resultados para o Cenário Base 1 para as categorias de impacte “Alterações 
Climáticas”, “Toxicidade Humana não cancerígena”, “Toxicidade Humana cancerígena” e “Formação de 

partículas”. 

   

Alterações 

Climáticas 

(kg 𝑪𝑶𝟐-eq) 

Toxicidade 

Humana não 

cancerígena 

(CTUh) 

Toxicidade 

Humana 

cancerígen

a (CTUh) 

Formação de 

partículas 

(kg 𝑷𝑴𝟐.𝟓-eq) 

Produção 

Bateria 1,84E+01 3,38E-05 5,76E-06 2,13E-02 

Carregador 4,60E+00 8,45E-06 1,44E-06 5,32E-03 

Powertrain 2,42E+01 4,44E-05 7,56E-06 2,79E-02 

Glider 6,79E+01 1,25E-04 2,12E-05 7,85E-02 
 Total Produção 1,15E+02 2,12E-04 3,60E-05 1,33E-01 

Uso 

Manutenção 2,55E+01 3,00E-05 1,40E-06 1,52E-02 

Energia 2,10E-01 3,65E-08 4,89E-09 1,54E-04 

Estrada 8,22E-03 1,62E-09 6,35E-10 7,85E-06 
 Total Uso 2,57E+01 3,00E-05 1,41E-06 1,54E-02 

Operação Recolha 8,80E+00 2,28E-06 3,98E-07 3,85E-03 

 Sub-total s/ fim de 
vida 

1,50E+02 2,44E-04 3,78E-05 1,52E-01 

Fim de 
Vida 

Aterro 1,31E-01 2,31E-06 4,37E-08 1,41E-04 

Recuperação 1,38E+00 4,04E-07 4,05E-08 1,15E-04 
 Total Fim de Vida 1,51E+00 2,71E-06 8,42E-08 2,56E-04 

Total 1,51E+02 2,47E-04 3,79E-05 1,53E-01 

Total (g/km) 1,68E+03   1,69E+00 

Na produção de uma trotinete elétrica, o glider é o componente que apresenta uma maior 

contribuição para as quatro categorias de impacte, cerca de 59% da fase da produção. Este 

componente é o que apresenta um maior peso e maior quantidade de aço e alumínio. Em 

oposição, o carregador é a peça que apresenta menor impacte ambiental. A bateria e a propulsão 

apresentam valores na mesma ordem de grandeza contribuindo da mesma forma. 

Quanto à fase do uso, a manutenção da trotinete elétrica representa a maior contribuição para 

as categorias de impacte em análise, correspondendo aproximadamente a 100% para essa 

mesma fase. A razão pela qual isto acontece, deve-se ao facto de a manutenção ser frequente 

ao longo do ciclo de vida da trotinete, produzindo maiores quantidades de resíduos sólidos. Esta 

manutenção refere-se principalmente à troca de materiais de plástico e aço. O processo de 

produção (baseado num motociclo elétrico) considera a substituição de uma bateria ao fim de 25 

mil quilómetros, no entanto, sabe-se que para uma trotinete elétrica as baterias têm uma duração 

reduzida e são frequentemente substituídas, pelo que o cenário da manutenção poderá ser pior 

do que aquele que se está a considerar. No entanto, estima-se que as trotinetes elétricas 

alcançam o seu fim de vida quando se tem de proceder à substituição da bateria, ou seja, ao fim 

de 30, 45, 90 e 180 dias para o caso em estudo. Para além disso, a manutenção envolve custos 
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elevados que dizem respeito ao tipo de componentes utilizados, custos das peças e da mão de 

obra. 

A recolha e distribuição das trotinetes elétricas contribui em média cerca de 5% (desde 1% a 6%) 

para as quatro categorias de impacte. Esta fase depende de um veículo convencional que polui 

durante a sua utilização. Os processos de recolha e distribuição são uma contribuição adicional 

que a maioria dos restantes veículos elétricos não possui (apenas as trotinetes e bicicletas 

elétricas dockless necessitam de ser recolhidas para serem carregadas). Para além disso, a falta 

de organização na recolha e distribuição contribui para os encargos desta fase do ciclo de vida. 

A energia gerada para carregar as trotinetes elétricas não contribui de forma significativa (inferior 

a 0,10%), porque a trotinete não é utilizada com frequência. O uso da estrada é irrelevante nos 

resultados.  

Quanto ao fim-de-vida, este cenário contribui para um maior resultado de impactes positivos, ao 

invés de os reduzir através da reciclagem dos materiais. 

A representação gráfica dos resultados do Cenário Base 1 encontra-se na Figura 4.1, na qual a 

produção corresponde aos tons de azul, a utilização aos tons amarelo e cor-de-laranja e o fim 

de vida à cor verde.  

 

Figura 4.1 – Representação gráfica dos resultados para o cenário base 1 (em %) para todas as categorias 
de impacte. 

Para todas as categorias de impacte, a produção de uma trotinete elétrica contribui em média 

83,5%. A fase de utilização corresponde a 11,3%, a recolha emite 4,8% e por último, o fim de 

vida dos materiais adiciona em média 0,5% aos impactes positivos. Para todas as categorias de 

impacte, a produção é a fase mais impactante. Na fase da produção, o glider é o maior 

contribuidor, correspondendo a 49,3%. A propulsão contribui em média 17,5%, a bateria 13,4% 

e o carregador 3,3%. Segundo Hollingsworth et al [17], o glider e a bateria correspondem a 53% 

- 73% dos impactes das várias categorias de impacte. Nesta dissertação o glider e a bateria 

estão dentro do intervalo, correspondendo em média a 62,7%.  
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Alterações Climáticas 

Para as Alterações climáticas, a produção de uma trotinete é responsável por mais de 70% dos 

impactes totais (76,1%), que corresponde à emissão de 115 kg 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 (ver a Tabela 4.1). Quanto 

à utilização, 17% dos impactes correspondem à utilização da trotinete elétrica, ou seja, 

aproximadamente 26 kg 𝐶𝑂2 𝑒𝑞. Mais especificamente, a manutenção corresponde a 16,9% da 

parcela da utilização. A recolha corresponde a 5,8% (8,8 𝑘𝑔𝐶𝑂2 𝑒𝑞) e o fim de vida contribui em 

1% (1,5 𝑘𝑔𝐶𝑂2 𝑒𝑞). No total a trotinete elétrica emite 151 𝑘𝑔𝐶𝑂2 𝑒𝑞. Para 90 km durante a vida 

total de uma trotinete, este cenário corresponde a uma emissão de 1,68E+03 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚.  

Toxicidade Humana Não Cancerígena e Cancerígena 

Na categoria de impacte da toxicidade humana não cancerígena, a produção de uma trotinete 

elétrica corresponde a mais de 80% (85,8%) dos impactes. A utilização contribui em 12,2% na 

qual a manutenção corresponde ao valor total. A recolha representa 0,9% e o fim-de-vida 

contribui 1,1%. A recolha e o fim-de-vida correspondem ambos a 2% dos impactes totais. No 

total são emitidos 2,47E-04 CTUh.  

Para a toxicidade humana cancerígena, a produção corresponde a mais de 90%, ou seja, os 

impactes totais desta categoria são quase unicamente devido à produção de uma trotinete 

elétrica. A utilização do veículo representa 3,7% dos impactes totais, no qual, mais uma vez a 

manutenção corresponde ao valor total da utilização. A recolha contribui em 1,1% e o fim-de-

vida representa 0,2%. No total são emitidos 3,79E-05 CTUh. 

Para ambas as categorias, a produção é a fase do ciclo de vida da trotinete elétrica que mais 

contribui nos impactes da Toxicidade Humana. O glider destaca-se como sendo o elemento mais 

poluente, devido à elevada concentração de aço e alumínio. O alumínio representa 45% da 

constituição do glider da trotinete elétrica e o aço corresponde a aproximadamente 39% da 

estrutura do glider (ver Anexo E). As baterias são ainda uma fonte propícia à interferência na 

saúde humana devido à elevada quantidade de elemento químicos que estas contêm. A 

produção da bateria corresponde aproximadamente a 14% e 15% dos impactes totais para as 

categorias da Toxicidade Humana não cancerígena e cancerígena respetivamente. Os impactes 

da Toxicidade Humana não cancerígena refletem a emissão de substâncias prejudiciais para a 

saúde humana que englobam as doenças não cancerígenas e problemas respiratórios. Os 

impactes da Toxicidade Humana cancerígena representam a emissão de substâncias tóxicas 

para a saúde humana que poderão provocar cancro. Ambas as categorias quantificam a taxa de 

portadores de determinada doença em relação a uma população estudada para um determinado 

momento e local, por quilograma de um químico emitido.  
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Formação de Partículas 

Para a Formação de Partículas, a produção da trotinete elétrica representa um pouco mais do 

que 85% dos impactes totais, o equivalente a 0,13 𝑘𝑔𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞 , a utilização corresponde 

aproximadamente a 10%, a recolha contribui com cerca de 2,5% e a fase de fim de vida 

corresponde a 0,2%. No total, a categoria de formação de partículas emite 0,15 𝑘𝑔𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞 que 

correspondem a 1,69 𝑔𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞/km para o cenário em causa. A fase de produção é a que emite 

mais partículas por quilometro percorrido, na qual a produção do glider é mais representativa 

correspondendo a metade da produção total. A bateria corresponde a 14% e a propulsão a 18%. 

As emissões de partículas para a atmosfera presentes na fase da produção devem-se à extração 

das matérias primas utilizadas na produção. 

 

4.1.2. Cenário Base 2 

A tabela seguinte (Tabela 4.2) representa os resultados para o Cenário Base 2 para as 

Alterações Climáticas, Toxicidade Humana (não cancerígena e cancerígena) e para a Formação 

de partículas. Dentro do mesmo cenário base, os valores correspondentes à produção, utilização 

e recolha são os mesmos para as respetivas categorias de impacte, pois as variáveis mantêm-

se constantes. Os quilómetros que a trotinete realiza durante a sua vida total, a manutenção a 

que é submetida e a energia necessária para os carregamentos, e cadência de recolha de 3 dias, 

são variáveis que não se alteram neste cenário. Isto porque todas as variáveis dependem da 

quilometragem da trotinete e apenas se está a analisar recolhas de 3 em 3 dias. O Cenário Base 

2 diferencia-se no seu fim de vida, onde parte dos materiais são reciclados e outra parte é 

recuperada, sendo que a bateria e o sistema de propulsão são 100% recuperadas. A reciclagem 

dos materiais permite minimizar uma percentagem dos impactes finais.  

Tabela 4.2 - Valores dos resultados para o Cenário Base 2 para as categorias de impacte “Alterações 
Climáticas”, “Toxicidade Humana não cancerígena”, “Toxicidade Humana cancerígena” e “Formação de 

partículas”. 

 
Alterações 

climáticas (kg 
𝑪𝑶𝟐-eq) 

Toxicidade 
Humana não 
cancerígena 

(CTUh) 

Toxicidade 
Humana 

cancerígena 
(CTUh) 

Formação 
de 

partículas 
(kg 𝑷𝑴𝟐.𝟓 – 

eq) 

Sub-total s/fim de vida 1,50E+02 2,44E-04 3,78E-05 1,52E-01 

Fim de Vida 
Reciclagem -6,81E+01 -1,75E-05 -1,41E-05 -7,22E-02 

Recuperação 5,82E+00 9,39E-06 6,57E-07 8,58E-03 

Total Fim de Vida -6,23E+01 -8,11E-06 -1,34E-05 -6,36E-02 

Total 8,77E+01 2,36E-04 2,44E-05 8,84E-02 

Total (g/km) 9,74E+02   9,82E-01 

A representação gráfica do Cenário Base 2 encontra-se na Figura 4.2. Para todas as categorias 

de impacte, a produção, a utilização e a recolha correspondem aos mesmos valores 

anteriormente descritos no Cenário Base 1. Quanto ao fim de vida dos materiais, este 

corresponde sensivelmente em média a - 23%, abatendo nos impactes positivos totais.  
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Figura 4.2 - Representação gráfica dos resultados para o cenário base 2 (em %) para todas as categorias 
de impacte. 

Alterações Climáticas 

Quanto às Alterações climáticas, mais uma vez a produção, utilização e recolha correspondem 

aos mesmos valores mencionados anteriormente (ver Cenário Base 1), a reciclagem e 

recuperação permitem reduzir os impactes em 40% que corresponde a menos 62 kg 𝐶𝑂2 𝑒𝑞. 

Efetuar a reciclagem e recuperação dos materiais diminui quase metade das suas emissões. O 

cenário base 2 corresponde a uma emissão de 87,7 kg 𝐶𝑂2 𝑒𝑞, que para um tempo de vida total 

de 90 km são 974 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚. Do Cenário Base 1 para o Cenário Base 2 foi possível diminuir 

cerca de 706 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 apenas devido à reciclagem, i.e., -42%. 

Toxicidade Humana não cancerígena e cancerígena 

A Toxicidade Humana não cancerígena é o que apresenta uma menor contribuição negativa nos 

impactes totais, o seu fim de vida corresponde apenas a - 3% (-8,11E-06 CTUh). Pelo contrário, 

para a Toxicidade Humana cancerígena a reciclagem representa uma grande parte do abate dos 

impactes positivos, cerca de - 35 % (com o valor de -1,34E-05 CTUh segundo a Tabela 4.2). No 

total, a Toxicidade Humana não cancerígena emite 2,36E-04 CTUh e a Toxicidade Humana 

cancerígena emite menos quantidade, cerca de 2,44E-05 CTUh.  

As doenças cancerígenas estão associadas a agentes químicos. Os metais pesados são 

elementos quimicamente reativos e bio acumulativos, que o organismo não é capaz de os 

eliminar. Esta característica, aliada à sua potencial toxicidade, distingue-os de outros agentes 

tóxicos. O contacto com estes metais que se poderá estar exposto diariamente, seja pela 

ingestão de água contaminada ou inalação de vapores tóxicos, pode provocar efeitos nocivos na 

saúde humana [92]. Ora, a elevada percentagem de reciclagem dos metais associada à 

Toxicidade Humana cancerígena permite reduzir o risco de exposição a este tipo de doenças.  
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Formação de Partículas 

Quanto à Formação de Partículas, é a categoria de impacte que apresenta maior percentagem 

de abate nos impactes positivos, cerca de - 42% (-6,36E-02 kg 𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞), permitindo um total de 

custos de aproximadamente 1 g 𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞 por quilómetro. Do Cenário Base 1 para o Cenário Base 

2 foi possível reduzir aproximadamente 0,70 g 𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞/km. 

 

4.1.3. Cenário Base 3 

A Tabela 4.3 mostra os resultados para o Cenário Base 3. Mais uma vez, os valores 

correspondentes à produção, utilização e recolha mantêm-se constantes.  

Tabela 4.3 - Valores dos resultados para o Cenário Base 3 para as categorias de impacte “Alterações 
Climáticas”, “Toxicidade Humana não cancerígena”, “Toxicidade Humana cancerígena” e “Formação de 

partículas”. 

 
Alterações 
climáticas  

(kg 𝑪𝑶𝟐-eq) 

Toxicidade 
Humana não 
cancerígena 

(CTUh) 

Toxicidade 
Humana 

cancerígena 
(CTUh) 

Formação 
de 

partículas 
(kg 𝑷𝑴𝟐.𝟓 – 

eq) 

Sub-total s/fim de vida 1,50E+02 2,44E-04 3,78E-05 1,52E-01 

Fim 
de 

Vida 

Reciclagem -8,12E+01 -2,05E-05 -1,62E-05 -8,55E-02 

Recuperação 3,94E+00 2,39E-06 5,03E-07 6,81E-03 

Total Fim de Vida -7,73E+01 -1,81E-05 -1,57E-05 -7,87E-02 

Total 7,27E+01 2,26E-04 2,21E-05 7,33E-02 

Total (g/km) 8,08E+02   8,14E-01 

Este cenário distingue-se do Cenário Base 2 pela bateria e o sistema de propulsão serem em 

parte recicladas e outra parte ser recuperada, ao contrário do que acontecia no Cenário Base 

anterior em que a bateria e o sistema de propulsão não eram reciclados. O Cenário Base 3 trata-

se do cenário mais otimizado, sendo que diverge pouco do cenário anterior.  

A Figura 4.3 mostra a contribuição que cada componente e fase de vida da trotinete elétrica têm 

para cada categoria de impacte ambiental em percentagem. Para todas as categorias de 

impacte, o fim de vida dos materiais representa em média - 29% dos impactes totais, diminuindo 

mais 6% nos impactes positivos que o cenário anterior (Cenário Base 2), enquanto que o Cenário 

Base 1 acrescenta mais 0,5% aos seus impactes totais ao invés de os abater.  
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Figura 4.3 - Representação gráfica dos resultados para o cenário base 3 (em %) para todas as categorias 
de impacte. 

Alterações Climáticas 

Para as Alterações Climáticas aproximadamente - 52% (correspondente a - 77,3 kg 𝐶𝑂2 𝑒𝑞) dos 

impactes totais anulam os efeitos das emissões resultantes da produção, da utilização e da 

recolha, ou seja, metade dos impactes ambientais podem ser abatidos se os materiais forem em 

grande parte reciclados. Para o Cenário Base 3, uma trotinete elétrica emite 72,7 kg 𝐶𝑂2 𝑒𝑞, que 

para o pressuposto de um tempo de vida de 90 quilómetros, corresponde a 808 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚. 

Do Cenário Base 2 para o Cenário Base 3 reduziram-se 166 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 nos encargos totais, 

uma redução de aproximadamente 16%. Do Cenário Base 1 para o Cenário Base 3 a diferença 

é 872 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 , ou seja, cerca de 48%, aproximadamente metade. Se a bateria e a 

propulsão fossem ainda 100% reciclados, e se fosse possível modelar no SimaPro a reciclagem 

de outros materiais, os cenários poderiam ser ainda otimizados.   

Toxicidade Humana não cancerígena e cancerígena 

Quanto à Toxicidade Humana não cancerígena o fim-de-vida dos materiais representam cerca 

de -7% (-1,81E-05 CTUh), enquanto que a Toxicidade Humana cancerígena contribui com - 42% 

(-1,57E-05 CTUh) para reduzir os impactes positivos totais. Na sua totalidade, a Toxicidade 

Humana não cancerígena emite 2,26E-04 CTUh por quilograma e a Toxicidade Humana 

cancerígena emite 2,21E-05 CTUh por quilograma. 

Formação de Partículas 

Para a categoria da Formação de Partículas, a reciclagem permite que mais de metade dos 

impactes totais sejam recuperados, aproximadamente -52% (-7,87E-02 kg 𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞 ). 

Contribuindo assim para uma melhoria da qualidade do ar. Na sua totalidade, esta categoria de 

impacte emite 0,81 kg de 𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞/km. 
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4.1.4. Conclusões da análise do Cenário Base 

Em suma, para as alterações climáticas, o Cenário Base 1 emite 1680 𝒈𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒/𝒑𝒌𝒎, o Cenário 

Base 2 emite 974 𝒈𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒/𝒑𝒌𝒎  e por fim, o Cenário Base 3 emite 808 𝒈𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒/𝒑𝒌𝒎 . 

Comparando Hollingsworth et al [17], o cenário base representa a emissão de 125 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 

para a categoria de impacte Alterações Climáticas, no contexto norte americano [17]. Para as 

trotinetes Voi as emissões correspondem a cerca de 35 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 para a cidade de Paris [48] 

e segundo a Bird, uma trotinete elétrica emite cerca de 61 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚, supõem-se que seja 

para o contexto norte americano por corresponderem a dados oficiais do website da Bird [49]. 

No entanto, estes estudos não identificam os quilómetros totais realizados pela trotinete elétrica. 

Apenas Hollingsworth et al realizam uma análise de sensibilidade para a utilização da trotinete 

elétrica, na qual varia os quilómetros desde 4 a 16 km por dia, demonstrando que as emissões 

podem variar entre aproximadamente 94 a 305 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 [17]. Esta diferença enorme reflete-

se no tempo de vida que cada trotinete elétrica dura e por sua vez, na distância que esta realiza. 

Uma trotinete que tenha maior frequência de utilização terá menor impacte ambiental.  

Já Chester considera que uma trotinete elétrica faz 500 viagens ao longo da sua vida útil 

correspondentes a 1207 km [16]. Considerando que uma trotinete faz 1 viagem por dia como se 

adotou neste estudo, as 500 viagens correspondem a um tempo de vida entre 16 a 17 meses. 

Para Chester, a recolha e distribuição das trotinetes influencia as emissões de 𝐶𝑂2 entre 199 a 

461 g/km. Porém, esta variação deve-se apenas à forma como as trotinetes são recolhidas e 

distribuídas. 

Segundo Hollingsworth et al. [17] a produção de uma trotinete elétrica para um cenário base na 

categoria de impacte Alterações Climáticas, corresponde a 50% dos impactes totais. A utilização 

do veículo e as operações de recolha e distribuição correspondem a 43% (no qual, a energia 

utilizada nos carregamentos é cerca de 4%), restando 7% para o descarte dos materiais [17]. O 

relatório de micro-mobilidade das trotinetes elétricas Voi mostra que cerca de 84% dos impactes 

correspondem à produção. Aproximadamente 10% correspondem à utilização, manutenção e a 

recolha/distribuição das trotinetes elétricas. O fim de vida permite reduzir metade dos impactes 

finais [48].  

Aqui, a produção de uma trotinete elétrica na categoria de impacte das Alterações Climáticas 

corresponde a 76% dos impactes. A utilização e a recolha/distribuição correspondem a 

aproximadamente 23%. O fim-de-vida, dependendo do cenário corresponde a +1%, -40% ou -

52% para os Cenários Base 1, 2 ou 3 respetivamente. Estes valores percentuais aproximam-se 

mais do relatório de micro-mobilidade da Voi, no entanto os valores absolutos diferem bastante, 

pois o tempo de vida considerado pela Voi para uma trotinete são 24 meses. O Cenário Base 

considerado nesta dissertação é de 45 dias, um mês e meio. 

A desigualdade da percentagem de produção e recolha entre os estudos anteriores e o estudo 

em causa deve-se maioritariamente aos pressupostos iniciais assumidos para o tempo de vida 
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de uma trotinete elétrica. O tempo de vida que se utiliza neste estudo (1 mês a 6 meses) é baixo 

relativamente ao tempo de vida considerado por Hollingsworth et al (6 meses a 2 anos), pela Voi 

(2 anos) e por Chester (16 a 17 meses). Como o tempo de vida é tão reduzido, a fase de utilização 

e da operação de recolha/distribuição, acaba por ser menos relevante pois os impactes caem 

todos sob a produção. Produzir uma trotinete é um processo semelhante ao do estudo de 

Hollingsworth et al, estando os valores na mesma ordem de grandeza. Quanto à utilização, a 

realidade americana indica que a trotinete elétrica é utilizada mais frequentemente. Na realidade 

lisboeta a utilização da trotinete não compensa a sua produção pois é muito pouco utilizada, até 

ser retirada da operação para abate ou desmantelamento para substituição de peças.  

O facto de a maioria dos impactes estarem associados à produção reside na baixa duração do 

produto: como a trotinete elétrica faz tão poucos quilómetros ao longo da sua vida, não é possível 

compensar os impactes da sua produção através da sua utilização. Para além disso, quanto 

menor for a utilização de uma trotinete, menos energia esta requer nos seus carregamentos e 

menos vezes vai ser recolhida por um veículo de recolha (faz menos viagens de recolha, logo 

menos quilómetros). As emissões durante a utilização de uma trotinete elétrica (neste caso, as 

baixas emissões devido à geração de eletricidade e as emissões de um veículo convencional 

utilizado na recolha de uma trotinete elétrica) não abatem as emissões da produção devido à sua 

baixa duração.  

Foi ainda modelada a trotinete elétrica para os tempos de vida considerados nos estudos de 

Hollingsworth et al (6 meses a 2 anos), da Voi (2 anos) e de Chester (17 meses). A Tabela 

seguinte (Tabela 4.4) sumariza os resultados para cada situação.  

 

Tabela 4.4 – Comparação entre a modelação no SimaPro e os valores de referência para os tempos de 

vida adotados na literatura. 

Tempo de vida 
Modelação no SimaPro 

(𝒈𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒/𝒑𝒌𝒎) 
Valor de Referência 

(𝒈𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒/𝒑𝒌𝒎) 

6 meses 494 450 

17 meses 239 ≈ 199 a 461 

2 anos 198 ≈ 150 

2 anos 
(considerando reciclagem) 

144 34,70 

Para o Cenário 1 com uma viagem diária de 2 km, recolha de 3 em 3 dias e tempo de vida de 6 

meses, a trotinete elétrica emite 494 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚. Segundo o estudo de Hollingsworth et al, uma 

trotinete que dura 6 meses emite 450 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚. Os resultados encontram-se relativamente 

próximos.  

Para os mesmos dados de entrada, mas com um tempo de vida de 17 meses, a emissão da 

trotinete elétrica é de 239 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚. Para Chester as emissões correspondem a um intervalo 

entre 199 a 461 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 (ver Tabela 2.2), na qual esta variação depende apenas da forma 

como a recolha e distribuição é otimizada.  
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Por último, modelando a trotinete elétrica para o cenário 1, utilização de 2 km por dia, tempo de 

vida de 2 anos e recolha de 3 em 3 dias, resulta em emissões de 198 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚. Hollingsworth 

et al apresenta valores próximos de 150 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚. Os resultados apresentam uma diferença 

de aproximadamente 50 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 que poderá estar relacionada com a utilização diária da 

trotinete. Hollingsworth et al considera um maior uso diário.  

Para o mesmo tempo de vida (2 anos), a Voi emite 34,70 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚. No entanto, a Voi 

considera um cenário de reciclagem bastante otimizado. Ao modelar de novo a trotinete desta 

dissertação para o Cenário 3 (viagem diária de 2 km, tempo de vida de 2 anos, recolha de 3 em 

3 dias), por ser o que considera a reciclagem dos materiais, as emissões correspondem a 144 

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚.  

Para se entender melhor como estas variáveis afetam os resultados, fez-se uma análise de 

sensibilidade, onde será posteriormente feita uma comparação entre os diferentes cenários.  

4.2. COMPARAÇÃO ENTRE OS CENÁRIOS 

No decorrer deste subcapítulo apenas se irá discutir os resultados que dizem respeito à categoria 

de impacte das Alterações Climáticas (kg 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 ), uma vez que é a mais largamente analisada 

na literatura. A Tabela 4.5 apresenta os resultados em gramas de 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 por quilómetro para 

todos os cenários considerados e encontra-se organizada com uma escala de cores, em que o 

vermelho corresponde aos piores resultados e o verde indica os melhores resultados. Os 

cenários base encontram-se a negrito e sublinhado.  

Tabela 4.5 – Resultados para todos os cenários para a categoria de impacte Alterações Climáticas em g 
𝐶𝑂2/km. 

 Alterações Climáticas (𝒈𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒/𝒑𝒌𝒎) 
 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Tempo 
de vida 
(dias) 

     km/dia 
 
Cad. 
de recolha 

1km 2km 5km 1km 2km 5km 1km 2km 5km 

30 
1 dia 5325 2665 1067 3199 1602 642 2699 1352 542 

3 dias 4932 2469 988 2806 1406 563 2306 1156 463 

45 
1 dia 3746 1875 751 2328 1167 468 1995 1000 401 

3 dias 3353 1679 673 1936 971 389 1602 804 323 

90 
1 dia 2169 1086 436 1461 731 294 1294 648 260 

3 dias 1778 890 357 1069 535 215 902 452 182 

180 
1 dia 1380 691 278 1025 514 207 942 472 190 

3 dias 988 495 200 633 318 129 550 276 112 

Observa-se que o pior cenário corresponde à emissão de 5325 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚, para um tempo de 

vida de 30 dias, utilização diária de 1 km e recolha diária para o Cenário 1. Os resultados mais 

drásticos correspondem, no geral, aos tempos de vida de 30 e de 45 dias, com uma utilização 

diária de 1 km a 2 km, no qual o Cenário Base faz parte deste intervalo de resultados não tão 

favoráveis. Já os cenários com melhores resultados concentram-se nos tempos de vida de 90 

dias e 180 dias, e principalmente numa utilização diária de 5 km. Também é de esperar que os 
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melhores resultados estejam incluídos nos cenários de fim de vida 2 e 3 por se proceder à 

reciclagem e tratamento dos materiais. Sendo assim, o melhor cenário corresponde à emissão 

de 112 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚, com um tempo de vida de 180 dias e utilização diária de 5 km para o 

cenário 3. O pior cenário emite 47,5 vezes mais gramas de 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 por quilómetro que o melhor 

cenário. 

O Cenário 1 é o que corresponde à realidade atual por se desconhecer os procedimentos que 

estão a ser feitos em relação à eliminação dos materiais e forma como são recuperados (ou não). 

Por essa razão, os melhores resultados deste cenário são definidos pela utilização diária de uma 

trotinete elétrica para uma viagem de 5 km e para um tempo de vida de 180 dias, que 

correspondem a um intervalo entre 200 e 400 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚. No entanto, não se deve descartar 

a possibilidade de melhoria nos resultados que os cenários 2 e 3 permitem modelar, atingindo 

menores valores tais como, emissões de 𝐶𝑂2 entre 100 a 200 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚.  

Para se compreender como os resultados se comportam, procede-se a uma análise de 

resultados considerando as diferentes variáveis que os influenciam. As variáveis a ter em 

consideração são a cadência de recolha, a distância realizada por dia e o tempo de vida.  

 

4.2.1. Cadência de Recolha 

A quantidade de vezes que se efetua a recolha influencia os resultados. A Tabela 4.6 mostra a 

diferença da quantidade de gramas de 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 emitidas por quilómetro entre uma cadência de 

recolha diária e uma de 3 dias. Nos três cenários de fim de vida e para todos os tempos de vida, 

a recolha de 3 em 3 dias permite reduzir 392, 196 e 78 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 em relação a uma recolha 

diária, para uma trotinete que realize respetivamente uma viagem de 1, 2 e 5 km por dia. O tempo 

de vida e a forma como os materiais são tratados/reciclados não influenciam os valores 

absolutos.  

Tabela 4.6 – Diferença entre uma recolha diária e a cadência de recolha de 3 dias para cada cenário (em 
g/km). 

 Alterações Climáticas (𝒈𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒/𝒑𝒌𝒎) 

 Cenário 1, 2 e 3 

                      km/dia 
Tempo de Vida 

1km 2km 5km 

30 392 196 78 

45 392 196 78 

90 392 196 78 

180 392 196 78 

No entanto, as percentagens de redução correspondentes a cada cenário já apresentam 

diferenças, pois quanto menor for o valor total emitido por quilómetro, mais representativa será 

a diferença com que se depara cada cenário.  
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A Tabela 4.7 apresenta as percentagens de redução de uma recolha diária para uma cadência 

de recolha de 3 dias em cada cenário. Aqui as percentagens de redução mantêm-se constantes 

de acordo com a quantidade de quilómetros realizados por dia para cada cenário de fim de vida, 

por serem valores na mesma ordem de grandeza. As variações entre os cenários de fim de vida 

1,2 e 3 são baixas, não variando mais do que 10% do cenário 1 para o cenário 2 e variando 3% 

a 4% do cenário 2 para o cenário 3. O tempo de vida é a variável que influencia mais as 

percentagens, pois apresentam maiores diferenças nas ordens de grandeza de cenário para 

cenário.  

Tabela 4.7 – Percentagens de redução da recolha diária para uma cadência de recolha de 3 dias para 
cada cenário. 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

km/dia 
Tempo de Vida 

1km 2km 5km 1km 2km 5km 1km 2km 5km 

30 -7% -7% -7% -12% -12% -12% -15% -15% -15% 

45 -10% -10% -10% -17% -17% -17% -20% -20% -20% 

90 -18% -18% -18% -27% -27% -27% -30% -30% -30% 

180 -28% -28% -28% -38% -38% -38% -42% -42% -42% 

Para o tempo de vida de 30 dias (um mês), a redução de 392, 196 e 78 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 varia entre 

-7% a -15% dependendo do cenário de fim-de-vida. Para os tempos de vida de 45 e 90 dias, os 

resultados reduzem respetivamente entre 10% a 20% e entre 18% a 30%. Para os 180 dias (6 

meses) a variação é mais significativa e vai desde os -28% até aos -42%. O melhor cenário 

(Cenário 3 para os 180 dias) reduz cerca de 42% quando se modifica uma recolha diária para 

uma recolha de 3 em 3 dias. Segundo Hollingsworth et al [17], o cenário base assume uma 

recolha diária, porém considerou-se a possibilidade de limitar a recolha apenas para as trotinetes 

que apresentassem baixa carga de bateria. A cadência de recolha não é mencionada. No 

entanto, a alteração para uma recolha menos frequente reduz em 19% dos impactes finais de 

𝐶𝑂2, passando de um total de 126 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 para 103 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 [17].  

Nesta dissertação, o cenário 2 com um tempo de vida de 45 dias, utilização diária de 2 km e 

recolha diária, corresponde a uma emissão de 1167 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚. O Cenário Base considerado 

apresenta as mesmas variáveis com a diferença de que faz uma recolha de 3 em 3 dias, este 

corresponde à emissão de 971 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 . A redução de uma recolha diária para uma 

cadência de recolha de 3 dias para o Cenário Base corresponde a 17%, idêntica à do estudo de 

Hollingsworth et al.  

Hollingsworth et al ainda consideraram a hipótese de reduzir a distância de recolha para 1 km 

por trotinete que levou a uma diminuição em 27% dos impactes totais, ou seja, uma emissão de 

92 g 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 /pass-km. Enquanto que aumentar a distância de recolha para 4 km aumenta os 

impactes ambientais em 27% [17]. Nesta dissertação a recolha é realizada em média, para 82 

quilómetros e para uma média de 52 trotinetes, ou seja, 1,6 km por trotinete. Contudo, não se 

procedeu à variação da distância de recolha, apenas à sua cadência. 
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A Figura 4.4 representa graficamente as diferenças entre uma recolha diária e uma cadência de 

recolha de 3 dias para o Cenário 1 e o Cenário 3, com uma viagem diária de 2 km (viagem diária 

central), variando apenas o seu tempo de vida. Os valores exatos encontram-se na Tabela 4.5 e 

as diferenças correspondem aos valores da Tabela 4.6. O cenário 2 não se encontra 

representado aqui, mas no anexo I, por apresentar valores próximos do Cenário 3. 

   

Figura 4.4 – Representação gráfica do Cenário 1 (2km diários) e Cenário 3 (2km diários) para uma 
recolha diária e uma cadência de recolha de 3 dias. 

A diferença da cadência de recolha varia entre -7% a - 28% para o Cenário 1, de acordo com o 

tempo de vida. O cenário 3 varia entre -15% a -42%. O Cenário 2 e o Cenário 3, apresentam os 

mesmos pressupostos de fim-de-vida com a diferença de que o Cenário 3 recicla 10% da bateria 

e 83% do sistema de propulsão, daí a diferença entre os valores não ser significativa. Porém, os 

cenários 2 e 3 permitem que seja possível reduzir aproximadamente metade dos impactes totais, 

sendo que, o sistema de recolha pode ser ainda melhorado, como por exemplo, utilizando um 

veículo elétrico na recolha das trotinetes elétricas. 

Para perceber a diferença entre a utilização de um veículo convencional (ICEV – internal 

combustion engine vehicle) e um veículo elétrico (VE) nos processos de recolha de uma trotinete 

elétrica, foi modelado no software SimaPro a utilização de um VE para os cenários 1 e 3 (com 

uma viagem diária de 2 km, tempo de vida de 45 dias, para ambos os tipos de recolha). A Tabela 

4.8 indica os valores para a utilização na recolha de um ICEV e de um VE, bem como, a sua 

percentagem de redução. É de notar que o processo existente no programa do veículo elétrico é 

um carro de passageiros elétrico, ou seja, é um veículo menor do que o veículo convencional 

utilizado e com menos espaço. Apenas foi utilizado este processo para avaliar quanto é que um 

veículo elétrico poderia reduzir os resultados de forma simplificada.  

Tabela 4.8 – Diferença entre a utilização de um veículo convencional (ICEV) e um veículo elétrico (EV) na 
recolha para os cenários 1 e 3 (utilização de 2 km diários e tempo de vida 45 dia). 

  Cenário 1 (𝒈𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒/𝒑𝒌𝒎) Cenário 3 (𝒈𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒/𝒑𝒌𝒎) 

Tempo 
de vida 

Cadência 
de Recolha 

ICEV EV % redução ICEV EV % Redução 

45 dias 
1 dia 1875 1645 -12% 1000 769 -23% 

3 dias 1679 1602 -5% 804 727 -10% 
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Os resultados mostram que a utilização de um veículo elétrico na recolha pode reduzir até 23% 

para o cenário 3 e até 12% para o cenário 1. A recolha diária apresenta maior diferença entre a 

utilização de um veículo convencional e um veículo elétrico do que a recolha de 3 em 3 dias. 

Como a recolha diária não é otimizada e tem de se efetuar mais quilómetros, as diferenças são 

mais notórias entre o tipo de veículo utilizado. Hollingsworth et al testaram o uso de veículos com 

combustível mais eficiente para a recolha e conseguiram reduzir até 12%, reduzindo de 126 

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 para 111 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 [17].  

Segundo o relatório de micro-mobilidade das trotinetes elétricas Voi, as baixas emissões 

alcançadas, 35 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 , devem-se principalmente à eficiência do sistema de 

recolha/distribuição e a uma elevada percentagem de reciclagem dos materiais. A Voi focou-se 

na eletrificação dos veículos utilizados na recolha, na utilização de fontes renováveis para os 

carregamentos dos veículos e das trotinetes e na utilização de baterias substituíveis, permitindo 

que a operação de recolha corresponda apenas a 1,5% dos impactes finais [48]. 

Os pressupostos considerados neste estudo indicam que uma trotinete para ser recolhida de 3 

em 3 dias, percorre no máximo 5 km por dia e por viagem, o que equivale a 15 km no total. Isto 

pode ser considerado como uma limitação no sistema de recolha porque o alcance máximo da 

trotinete elétrica tem de garantir que esta é capaz de realizar os 15 km nos três dias. Os modelos 

das trotinetes elétricas que se estão a utilizar como base são os modelos Momas E-Scooter 1.0 

com um alcance máximo entre 24 a 32 km e o Glion Electric Scooter Model 200 com um alcance 

de 16 a 24 km (ver o subcapítulo 3.1.1). Segundo estes valores de referência, a trotinete elétrica 

consegue fazer os 15 quilómetros em três dias. Contudo, estes são valores teóricos que na 

realidade podem variar e serem menores.  

4.2.2. Distância realizada por dia 

Para os quilómetros realizados por dia, as diferenças são mais notórias. A Tabela 4.9 representa 

como os resultados variam quando se altera o número de quilómetros realizados por dia, desde 

uma viagem diária de 1 km para 2 km, de 2 km para 5 km e por último, de 1 km para 5 km. As 

percentagens são as mesmas para os Cenários de fim de vida 1, 2 e 3 e permanecem constantes 

para os tempos de vida. 

Tabela 4.9 - Percentagens de redução entre uma viagem diária de 1km para 2km e de uma viagem diária 
de 2 km para 5 km para cada cenário. 

  Cenário 1, Cenário 2 e Cenário 3 

Tempo de vida (dias) 
km/dia 

Cad. Recolha 
1-2 km 2-5 km 1-5 km 

30, 45, 90 e 180 
1 dia -50% -60% -80 % 

3 dias -50% -60% -80 % 

Modificar uma viagem de 1 km por dia para uma viagem diária de 2 km reduz 50% dos resultados, 

ou seja, permitir que a trotinete elétrica realize um quilómetro extra diminui exatamente metade 

dos resultados. Aumentar a utilização diária da trotinete em três quilómetros, que é o caso de 

alterar uma viagem de 2 km para 5 km diários, reduz 60% dos impactes iniciais, são mais 10% 
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que o cenário anterior (mudar uma viagem de 1 km para 2 km diários). No total, a diferença entre 

o uso diário da trotinete elétrica de 1 km para a utilização diária de 5 km representa uma 

diminuição em 80% em relação aos resultados iniciais (viagem diária de 1 km).  

A Figura 4.5 mostra graficamente os resultados com a influência de uma viagem diária de 1 km, 

2 km e 5 km para o Cenário 1 e o Cenário 3 (cadência de recolha de 3 dias). Os valores exatos 

podem ser consultados na Tabela 4.5. Mais uma vez, não se representou o Cenário 2 por os 

valores estarem próximos do Cenário 3.  

  

Figura 4.5 – Representação gráfica do Cenário 1 e do Cenário 3 com viagens diárias de 1 km, 2 km e 5 
km (cadência de recolha de 3 dias). 

Hollingsworth et al realizou uma análise de sensibilidade para a quilometragem realizada por dia, 

variando entre 4 a 16 km por dia [17]. Este intervalo de valores quando comparado com o 

intervalo de valores utilizados nesta dissertação (1 a 5 km por dia), apresenta uma grande 

variação com números elevados. Os resultados de Hollingsworth et al mostram que a utilização 

da trotinete elétrica para o intervalo de 4 a 16 km por dia faz com que as emissões totais variem 

entre aproximadamente 94 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 (para os 16 km) a 305 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 (para os 4 km) 

segundo a Figura 2.14 [17]. Nesta dissertação, a variação dos quilómetros realizados por dia 

depende do tempo de vida para o qual cada cenário está associado. 

Quanto às diferenças absolutas, a Tabela 4.10  indica os valores em gramas de 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 por 

quilómetro para cada cenário, variando apenas os quilómetros percorridos diários. As maiores 

diferenças encontram-se nos cenários com menores tempos de vida e menor quilometragem 

realizada por dia, pois são os cenários que libertam maiores emissões de 𝐶𝑂2 devido à menor 

frequência de utilização da trotinete elétrica.  
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Tabela 4.10 - Diferença entre uma viagem diária de 1km para 2km e de uma viagem diária de 2km para 

5km para cada cenário (em g/km). 

  Alterações Climáticas (𝒈𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒/𝒑𝒌𝒎) 
  Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Tempo 
de vida 

km/dia 
 

Cad. Recolha 
1-2 km 2-5 km 1-2 km 2-5 km 1-2 km 2-5 km 

30 
1 dia 2660 1598 1597 960 1347 810 

3 dias 2464 1480 1401 843 1150 692 

45 
1 dia 1870 1124 1162 699 995 599 

3 dias 1674 1006 965 581 799 481 

90 
1 dia 1084 650 729 438 646 387 

3 dias 888 533 534 320 450 270 

180 
1 dia 689 413 512 307 470 282 

3 dias 493 295 316 189 274 164 

Para o Cenário 1, com um tempo de vida de 30 dias, passar de uma viagem diária de 1 km para 

uma viagem diária de 2 km, permite reduzir aproximadamente 2500 a 2700 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 , 

dependendo do tipo de recolha. Alterar uma viagem de 2 km para 5 km adiciona mais uma 

redução de cerca de 1500 a 1600 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚, dependendo do tipo de recolha. No total, fazer 

uma viagem de 5 km ao invés de uma viagem de 1 km permite reduzir entre 4000 a 4300 

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚.  

Observa-se que diferenças absolutas diminuem de acordo com o tempo de vida e de acordo com 

o fim de vida de cada cenário (Cenário 1, 2 e 3). Para o melhor cenário, passar a fazer uma 

viagem de 2 km ao invés de uma de 1 km reduz aproximadamente desde 300 a 500 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 

e realizar uma viagem de 5 km em vez de uma viagem diária de 2 km reduz aproximadamente 

entre 200 gramas a 300 gramas, dependendo do tipo de recolha.  

4.2.3. Tempo de vida 

Por fim, analisaram-se os resultados de acordo com o seu tempo de vida. A Tabela 4.11 indica 

a diferença em gramas de 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 por quilómetro da mudança de um cenário com um tempo de 

vida de 30 dias para um tempo de vida de 45 dias, de 45 dias para 90 dias e de 90 dias para 180 

dias. A redução é a mesma para ambos os tipos de recolha. 

Tabela 4.11 - Diferença entre o tempo de vida de 30 dias para 45 dias, de 45 dias para 90 dias e de 90 
dias para 180 dias para cada cenário e para ambas as formas de recolha (em g/km). 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

km/dia 
Tempo de Vida 

1km 2km 5km 1km 2km 5km 1km 2km 5km 

30 – 45 dias 1580 790 316 871 435 174 704 352 141 

45 – 90 dias 1576 790 316 868 435 174 701 352 141 

90 – 180 dias 790 395 158 435 218 87 352 176 70 

Alterar o tempo de vida de 30 dias para 45 dias reduz aproximadamente a mesma quantidade 

de gramas por quilómetro que alterar um tempo de vida de 45 dias para 90 dias. Modificar o 

tempo de vida de 90 dias para 180 dias representa a menor diminuição de gramas por quilómetro.  
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As percentagens correspondentes às respetivas diferenças de redução encontram-se 

representadas na Tabela 4.12 e na Tabela 4.13 para a recolha diária e recolha de 3 em 3 dias 

respetivamente. Para ambas as tabelas, as menores reduções em percentagem correspondem 

à mudança de um tempo de vida de 30 dias para 45 dias, cerca de 26% a 30% para a recolha 

diária e 30% a 32% para a cadência de recolha de 3 dias. Mudar o tempo de vida de 45 dias 

para 90 dias representa a maior redução em percentagem nos impactes finais, desde 35% a 42% 

e 44% a 47% para a recolha diária e para a cadência de recolha de 3 dias respetivamente. As 

percentagens não variam mais do que 10% entre o Cenário 1, 2 e 3 e não variam mais do que 

15% para os diferentes tempos de vida. 

Tabela 4.12 – Percentagens de redução entre os cenários com um tempo de vida de 30 dias e 45 dias, de 
45 dias para 90 dias e de 90 dias para 180 dias com recolha diária. 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

km/dia 
Tempo de Vida 

1km 2km 5km 1km 2km 5km 1km 2km 5km 

30 – 45 dias -30% -30% -30% -27% -27% -27% -26% -26% -26% 

45 – 90 dias -42% -42% -42% -37% -37% -37% -35% -35% -35% 

90 – 180 dias -36% -36% -36% -30% -30% -30% -27% -27% -27% 

Tabela 4.13 - Percentagens de redução entre os cenários com um tempo de vida de 30 dias e 45 dias, de 
45 dias para 90 dias e de 90 dias para 180 dias com cadência de recolha de 3 dias. 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

km/dia 
Tempo de Vida 

1km 2km 5km 1km 2km 5km 1km 2km 5km 

30 – 45 dias -32% -32% -32% -31% -31% -31% -31% -30% -30% 

45 – 90 dias -47% -47% -47% -45% -45% -45% -44% -44% -44% 

90 – 180 dias -44% -44% -44% -41% -41% -40% -39% -39% -39% 

As percentagens de redução tornam-se menos relevantes à medida que o cenário de fim de vida 

é otimizado e conforme o tempo de vida aumente. Quanto maior for a duração da trotinete elétrica 

e por sua vez, a sua utilização ao longo desses dias, menores vão ser as diferenças dos impactes 

entre os cenários. Como exemplo tem-se a passagem do cenário de 45 dias para 90 dias (recolha 

de 3 em 3 dias) que apresenta uma redução que vai desde 44% a 47%. Esta redução 

corresponde a uma diferença de 45 dias. No caso de se alterar o tempo de vida de 90 dias para 

180 dias, a diferença de 90 dias corresponde a uma redução de impactes menor, variando entre 

39% a 44%.  

A Figura 4.6 - representa os três cenários de fim de vida para uma viagem diária de 2 km (cenário 

central), para ambos os tipos de recolha. Observa-se a diferença entre cada cenário para os 

respetivos tempos de vida. Ambos os gráficos são semelhantes devido à cadência de recolha, 

até porque as percentagens da Tabela 4.12 e Tabela 4.13 mostram que são idênticas, variando 

entre si no máximo até 15%.  
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Figura 4.6 - Representação gráfica do Cenário 1, Cenário 2 e do Cenário 3 com viagens diárias de 2 km, 
para os tempos de vida de 30 dias, 45 dias, 90 dias e 180 dias (com recolha diária e recolha de 3 em 3 

dias). 

O tempo de vida e os quilómetros realizados por dia estão interligados, sendo que, quanto maior 

for o tempo de vida, maior será a quilometragem total. A quilometragem total é o fator que 

influencia em maior percentagem os valores finais. Para Hollingsworth et al [17] acontece o 

mesmo, o tempo de vida e utilização diária, são consideradas pelos autores como as variáveis 

que mais contribuem para os encargos totais de emissões de 𝐶𝑂2. O tempo de vida considerado 

no estudo cientifico indica um intervalo entre 6 meses a 2 anos, com uma variação de 

aproximadamente de 94 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 (para um tempo de vida de 2 anos) a 281 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 

(para um tempo de vida de 6 meses), como se observa na Figura 2.14.  

4.3. COMPARAÇÃO ENTRE OS VEÍCULOS ELÉTRICOS, BICICLETAS 

ELÉTRICAS E SCOOTERS ELÉTRICAS 

Uma trotinete elétrica emite de acordo com os pressupostos base entre 804 a 1679 gramas de 

𝐶𝑂2 𝑒𝑞 por quilómetro para um tempo de vida de 90 quilómetros. De acordo com a Tabela 2.4 e 

a literatura recolhida, os veículos elétricos emitem em média 177 gramas de 𝐶𝑂2 𝑒𝑞  por 

quilómetro para um tempo de vida médio de 150 mil quilómetros [38], [53], as bicicletas elétricas 

emitem 51 gramas de 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 por quilómetro para um tempo de vida médio de 85 mil quilómetros 

[47], [50], [51], [52], e os motociclos elétricos (scooters elétricas) emitem em média cerca de 52 

gramas de 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 por quilómetro para um tempo de vida médio de 31 mil quilómetros [47], [50]. 

A semelhança entre a bicicleta elétrica e a scooter elétrica deve-se ao facto de a literatura se 

basear em artigos científicos que estudam ambos os modos de transporte, assumindo os 

mesmos tempos de vida. O gráfico representado na Figura 4.7 indica as emissões de 𝐶𝑂2 por 

quilómetro para cada modo de transporte e para os respetivos tempos de vida na escala 

logarítmica. Realça-se que estas comparações se reportam à unidade 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑘𝑚 , e por isso 

não têm em consideração as respetivas taxas de ocupação média dos veículos (que seria de 

esperar mais elevadas no automóvel e nas motorizadas do que nas bicicletas ou trotinetes). 

Assim, as diferenças entre os cenários da trotinete elétrica seriam ainda mais díspares por 

comparação com os outros veículos. 
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Figura 4.7 – Emissões de 𝐶𝑂2 por quilómetro para o veículo elétrico, scooter elétrica, bicicleta elétrica e 

trotinete elétrica. 

A Figura 4.7 mostra que a bicicleta elétrica e a scooter elétrica são os modos de transporte com 

valores de emissões de 𝐶𝑂2 mais baixos, de seguida o veículo elétrico e por último as trotinetes 

elétricas com os valores mais elevados. Todos os meios de transporte (à exceção da trotinete 

elétrica) apresentam tempos de vida elevados, permitindo que as emissões sejam compensadas 

pela sua utilização, algo que não ocorre com o uso da trotinete elétrica, por apresentar um tempo 

de vida tão reduzido.  

A trotinete emite cerca de 4,5 a 9,5 vezes mais que um veículo elétrico para os Cenário Base 3 

e Cenário Base 1 respetivamente. Para que a trotinete elétrica consiga emitir o mesmo que um 

veículo elétrico, ou seja, 177 g 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 /km é necessário que esta percorra 855 quilómetros, 494 

quilómetros e 409 quilómetros para os Cenários Base 1, 2 e 3 respetivamente. A Figura 4.8 

representa esta relação, onde a linha vermelha indica o limite das emissões de 𝐶𝑂2 para ambos 

os tipos de veículo. 

 

Figura 4.8 – Quilómetros necessários para igualar as emissões de 𝐶𝑂2 por quilómetro da trotinete elétrica 

e do veículo elétrico.  

A bicicleta elétrica apresenta as mesmas características que uma trotinete elétrica. São modos 

de transporte idênticos, veículos leves utilizados com o mesmo propósito dentro da cidade e que 

asseguraram a micro-mobilidade. Neste estudo, a trotinete elétrica emite cerca de 15,8 vezes 

mais que uma bicicleta elétrica para o Cenário Base 3 e emite 33 vezes mais que a bicicleta 
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elétrica para o Cenário Base 1. A Figura 4.9 faz a comparação entre uma bicicleta elétrica e uma 

trotinete elétrica, representando a quilometragem necessária para que ambos os tipos de 

transporte se igualem. Para que uma trotinete elétrica tenha a mesma emissão de GEE que uma 

bicicleta elétrica, é necessário que a trotinete seja utilizada durante 2950 quilómetros, 1700 

quilómetros e 1410 quilómetros para os respetivos Cenários Base 1, 2 e 3. Estes valores 

correspondem a um tempo de vida que vai desde os 24 meses (2 anos) a 49 meses 

(aproximadamente 4 anos) considerando viagens diárias de 2 km. Se a trotinete elétrica fosse 

utilizada para o mesmo tempo de vida que uma bicicleta elétrica, a trotinete emitiria cerca de 2 

gramas por quilómetro no pior cenário e 1 grama 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 por quilómetro no melhor cenário. 

 

Figura 4.9 - Quilómetros necessários para igualar as emissões de 𝐶𝑂2 por quilómetro da trotinete elétrica 

e da bicicleta elétrica. 

Luo et al estudaram as diferenças entre um sistema de partilha de bicicletas com doca e sem 

doca. Este mostra que as bicicletas elétricas dockless (que se assemelham às trotinetes 

elétricas) emitem 118 g 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 /km, 82% mais elevado que um sistema de partilha de bicicletas 

com estações físicas. Os valores podem variar entre 78 a 160 g 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 /km [51]. O valor base do 

estudo de H. Luo et al aproxima-se do cenário mais otimista apresentado, que corresponde a 

112 g 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 /km. H. Luo et al afirmam ainda que os valores das bicicletas elétricas dockless 

devem-se ao sistema de recolha não tão eficiente, contribuindo com 73% para as emissões de 

𝐶𝑂2. 
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5. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

O aparecimento das trotinetes elétricas como alternativa aos restantes modos de transportes 

mostrou apresentar vantagens no que diz respeito à micro-mobilidade e trouxe consigo a ideia 

de que a sua utilização não contribuía com emissões de 𝐶𝑂2 para a atmosfera por se tratar de 

um modo de transporte elétrico. No entanto, não basta contabilizar apenas a fase de utilização 

de um veículo elétrico para perceber se este polui ou não ao longo da sua vida útil. O objetivo 

deste trabalho foi efetuar uma análise de ciclo de vida contabilizando os impactes ambientais 

desde a sua produção, utilização e fim de vida, percebendo se a trotinete elétrica de facto não 

polui. 

Neste estudo conclui-se que os impactes ambientais para as Alterações Climáticas, são 

dominados pela componente dos materiais e da sua produção. Esta fase corresponde a cerca 

de 76% das emissões totais de 𝐶𝑂2 . A utilização e operação de recolha/distribuição 

correspondem a 23% dos impactes finais. No entanto, os resultados podem ser em grande parte 

reduzidos, quando se procede à reciclagem dos materiais no seu fim de vida. Esta fase é 

relevante porque permite reduzir grande parte dos impactes iniciais. Uma reciclagem eficaz 

permite reduzir as emissões de 𝐶𝑂2 até 50%, ou seja, metade dos seus impactes iniciais.  

Para as categorias de impacte da Toxicidade Humana não cancerígena e cancerígena e para a 

Formação de Partículas, a produção da trotinete elétrica corresponde entre 80% a 95% dos 

encargos totais. A produção do glider é o componente que apresenta maiores custos ambientais 

devido à elevada percentagem de alumínio e aço na sua constituição aumentando a 

probabilidade de prejudicar a saúde humana e piorando a qualidade do ar. Contudo, a fase de 

utilização é claramente menos poluente, devendo-se as emissões existentes à 

recolha/distribuição das trotinetes (para o que se recorre a carrinhas com motor de combustão 

interna a gasolina). 

Os resultados são altamente sensíveis à quilometragem realizada ao longo da vida útil das 

trotinetes, sendo que, aumentar o número de quilómetros realizados por dia para cada cenário, 

otimiza os resultados entre 50% a 80%. Uma recolha menos frequente consegue ainda diminuir 

os impactes ambientais entre 7% a 42% e o aumento do tempo de vida permite reduzir entre 

26% a 47% nos impactes finais. O tempo de vida está interligado com a quilometragem por dia, 

pois quanto mais tempo a trotinete dura, maior será a quilometragem que esta faz ao longo da 

sua vida. A utilização de um veículo elétrico na recolha/distribuição das trotinetes consegue ainda 

reduzir os impactes entre 5% a 23%. Aumentar os tempos de vida e aumentar as distâncias 

realizadas por dia levam a uma redução significativa nos impactes ambientais associados à fase 

da produção. Diminuir a cadência de recolha permite diminuir os impactes correspondentes à 

fase da operação de recolha e distribuição das trotinetes elétricas (entre 7% a 42%). 
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É ainda visível a enorme diferenciação de resultados entre os vários cenários, intervalos que vão 

desde a emissão de 112 a 5325 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚 . No qual, as emissões no Cenário Base variam 

entre 804 a 1679 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑝𝑘𝑚. Este cenário é o que se estima representar a realidade lisboeta.  

Quanto à utilização de modo de transportes partilhados em ambiente urbano, conclui-se que a 

trotinete elétrica é mais poluente que uma bicicleta elétrica, um motociclo elétrico e chega mesmo 

a ter impactes superiores a um veículo elétrico. Apenas no cenário mais otimista é que se 

consegue competir com um veículo elétrico. Existem ainda questões importantes a considerar:  

• as trotinetes elétricas requerem um sistema de recolha e distribuição, usualmente feito 

por veículos convencionais;  

• substituem maioritariamente viagens ambientalmente amigáveis, como é o caso do 

modo pedonal, bicicletas e transportes públicos e várias viagens são também realizadas 

apenas por lazer; e, por último,  

• as viagens das trotinetes elétricas são feitas maioritariamente para curtas distâncias.  

Neste estudo não se consideram as viagens realizadas durante o dia para efetuar apenas as 

reposições das trotinetes entre os hotspots, sendo que, os valores poderão ser piores na fase da 

operação de recolha e distribuição. A manutenção das baterias está inserida no processo da 

produção no qual foi baseado no processo da produção de um motociclo elétrico que assumia 

que se trocava de bateria ao fim de 25 mil quilómetros. Isto não foi possível alterar, no entanto 

considera-se que o fim de vida de uma trotinete elétrica corresponde ao fim de vida da sua bateria 

e/ou motor elétrico.  

Este estudo conclui ainda que, o problema na cidade de Lisboa se centra principalmente na fraca 

utilização da trotinete elétrica por parte dos utilizadores e no seu reduzido tempo de vida, quer 

seja devido ao vandalismo ou à má qualidade dos produtos. Estas apresentam um mau sistema 

de manutenção, representando 17% dos impactes totais das Alterações Climáticas, 

representando uma maior percentagem que as operações de recolha. O sistema de recolha e 

distribuição acaba por ser menos relevante porque a trotinete elétrica não chega a compensar 

os custos ambientais, nomeadamente durante a respetiva produção, através da sua utilização. 

A realidade é que se está a produzir em grandes quantidades para uma baixa utilização. No 

entanto, não se deve menosprezar a otimização das operações de recolha e distribuição. 

De forma geral, os resultados sugerem que embora as trotinetes elétricas possam ser uma 

solução eficaz para o congestionamento e o problema first-/last-mile, elas não reduzem 

necessariamente os impactes ambientais do sistema de transportes. Para que as trotinetes 

elétricas tenham um lugar no meio urbano competitivo com os restantes veículos, é necessário 

definir estratégias que permitam garantir os níveis mínimos de utilização de uma trotinete elétrica: 

garantir que estas realizam mais viagens por dia e que efetuem mais quilómetros por dia e/ou 

por cada viagem; e garantir que a estrutura física e os materiais das trotinetes são resistentes e 

estão protegidos contra o vandalismo.  
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Para melhorar o sistema de partilha das trotinetes elétricas, é necessário diminuir a cadência de 

recolha de forma a reduzir os encargos associados aos veículos utilizados na recolha e 

distribuição das trotinetes elétricas. Adicionalmente, deve reforçar-se as leis e fiscalização 

antivandalismo para reduzir o uso indevido das trotinetes que resulta em curtos tempos de vida, 

logo em elevados encargos em gramas de 𝐶𝑂2  por quilómetro associados à produção da 

trotinete e dos seus materiais. As próprias operadoras podem ainda eletrificar a sua frota 

carrinhas de recolha/distribuição de trotinetes, por forma a tornar o processo de recolha mais 

eficiente do ponto de vista energético e ambiental. Como exemplo, tem-se a otimização do 

sistema de recolha das trotinetes Voi que eletrificaram toda a sua frota, implementaram baterias 

substituíveis e otimizaram as suas rotas de recolha. As baterias substituíveis permitem que seja 

possível a sua recolha através de bicicletas-atrelados. Do ponto de vista da mobilidade urbana, 

a utilização de trotinetes elétricas particulares é também uma solução viável visto que estas não 

sofrem vandalização tal como os sistemas partilhados, e tendem a ter uma duração maior que 

as trotinetes partilhadas. Por último, as condições de circulação dos modos ativos continuam a 

ser promovidas em muitas cidades como em Lisboa, nomeadamente através da expansão da 

rede ciclável que serve também as trotinetes, permitindo assim, a melhoria das condições de 

conforto e segurança na respetiva utilização. Dada a situação atual da pandemia mundial 

COVID19, as trotinetes elétricas poderão ser atrativas numa lógica de substituição de viagens 

de transportes públicos, pois tal como as bicicletas, permitem o distanciamento social, 

aumentado assim a eficiência do sistema.  

A falta de informação disponível e a dificuldade em aceder aos dados por parte de cada 

operadora foi o maior desafio para a realização desta dissertação. Os dados a que se teve 

acesso não apresentavam todas as informações necessárias para a realização deste estudo de 

forma cabal, daí a necessidade de se assumirem vários pressupostos. Estes permitiram 

aproximar os resultados para a realidade da cidade de Lisboa. O objetivo deste estudo não é 

menosprezar o papel que os sistemas de partilha das trotinetes elétricas possam ter na 

mobilidade urbana de curta distância ou em articulação com os transportes públicos, mas sim 

encontrar soluções que o permitam melhorar e otimizar. No seguimento deste trabalho existem 

vários aspetos que poderão ser melhorados tais como: desmontar uma trotinete elétrica e realizar 

uma análise do ciclo de vida para os materiais constituintes com os respetivos pesos reais; e 

monitorizar um sistema de trotinetes elétricas de forma a ter acesso a todos os dados relevantes 

para este estudo (quilometragem realizada por viagem, número de viagens, número de trotinetes 

recolhidas, distribuídas e reposicionadas e respetiva quilometragem) de forma a aperfeiçoar os 

resultados. 

Como resultado espera-se que este estudo possa servir para todos os envolvidos no sector dos 

transportes, quer sejam os fabricantes das trotinetes elétricas ao tentarem reduzir os impactes 

ambientais na produção dos seus “veículos”, ou mesmo os consumidores mais sensibilizados 

para as questões da sustentabilidade que pretendem fazer uma escolha mais informada e 

ambiental.   
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ANEXO A – RESULTADOS DA ANÁLISE MONTE CARLO PARA AS CATEGORIAS DE IMPACTE: 

ACIDIFICAÇÃO, EUTROFIZAÇÃO E EFEITOS RESPIRATÓRIOS POR HOLLINGSWORTH ET AL. 

 

 

Figura A.1 - Análise Monte Carlo para a categoria de impacte acidificação. Fonte: [45] 

 

Figura A.2 - Análise Monte Carlo para a categoria de impacte acidificação eutrofização. Fonte: [45] 

 

Figura A.3 - Análise Monte Carlo para a categoria de impacte acidificação efeitos respiratórios. Fonte: [45] 

 

Tabela A.1 - Resultados medianos da análise Monte Carlo para cada cenário e categoria de impacte. 

Fonte: [45]  
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ANEXO B – RESULTADOS DO INQUÉRITO REFERENTE ÀS VIAGENS QUE AS TROTINETES ELÉTRICAS 

SUBSTITUEM EM RELAÇÃO AOS RESTANTES MODOS DE TRANSPORTE 

 

Tabela B.1 – Respostas em percentagem ao inquérito “Se a trotinete elétrica não estivesse disponível na 
sua última viagem, como é que teria feito essa viagem?”. Fonte:[45]. 
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ANEXO C – ENTREVISTA EM MAIO DE 2019 

1. Quais os modelos de trotinete mais representativos em Lisboa?  

O modelo mais utilizado pelas operadoras é o modelo da Segway (S2 e S4) com uma bateria 

externa. 

2. Quais os componentes principais da trotinete? 

A nível mecânico: rodas, travões e direções (não são de qualidade). A coluna e a base (deck) 

são constituídas por uma bateria interna, CPU e o cockpit. O motor elétrico localiza-se na roda 

da frente. As rodas não são recuperáveis; pneus não têm câmara de ar; rolamentos não estão 

feitos para serem reparados. Apenas a segway é que consegue trocar a motherboard. A bateria 

é constituída por pequenas pilhas de lítio que podem ser reutilizadas. 

3. Quais as especificações técnicas (Marca, Peso, Potência) de cada um desses 

componentes? E quais os materiais típicos em cada um dos componentes? 

A base (deck) e a coluna são de aço; a roda traseira é de plástico. A trotinete pesa 15 a 20 

quilogramas e a bateria externa cerca de 3 quilogramas. 

4. Quais os padrões de carregamento das baterias? E quanto dura em média uma 

bateria? E uma trotinete no geral, tendo em conta que se estragam com facilidade 

e/ou são vandalizadas (Qual o tempo de vida total e quantas vezes sofrem de 

manutenção)? 

A bateria interna nunca sai da trotinete, o carregador é ligado à tomada. Não existem regras de 

carregamento. As trotinetes são distribuídas por uma empresa de logística, recolhidas e testadas. 

Todas as trotinetes são carregadas mesmo que estas apresentam um nível de bateria a 90%. A 

recolha é feita em carrinhas convencionais. A logística envolve duas pessoas por carrinha, quatro 

carrinhas por dia, seis mecânicos por dia a fazer um horário desde a meia noite até às sete da 

manhã. Por vezes poderiam ser três mecânicos a trabalhar num só dia.  

Uma trotinete elétrica anda pouco num dia normal, as distâncias que realiza são muito curtas. As 

trotinetes fazem em média 2 viagens por dia. Em Lisboa, a trotinete desgasta mais porque se 

está sempre a subir ruas. A calçada portuguesa também influencia a sua durabilidade. De 

outubro a maio (7 meses), cerca de 70% de 3 mil trotinetes foram para o lixo. As trotinetes não 

estão adaptadas para a cidade de lisboa. Uma trotinete que faça uma viagem de 10 km numa 

segway S4 já não volta a andar mais. Como exemplo, fazer uma viagem desde Santos até ao 

final da avenida Infante Santos, transportando uma pessoa de 70 kg, a bateria de uma trotinete 

que esta a 100%, fica no final da viagem em 60%.  

Demoram muito tempo a travar e andam muito depressa – é perigoso. 

5. Quais são as peças que precisam de mais manutenção? Quantas vezes? 
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As trotinetes têm que garantir a segurança aos utilizadores, para isso é necessário garantir se a 

estrutura está em boas condições, se existe mais do que uma maneira de travar, se a base (deck) 

da trotinete está bem ligada às restantes partes da trotinete (através de 6 parafusos), se o guiador 

(cockpit) está bem apertado. Todas as trotinetes são testadas e todos os parafusos são revistos 

(cockpit).  

Mudar uma roda é difícil pois exige tirar o motor elétrico também, a roda sai como um todo. As 

partes da base (deck) são mais reutilizáveis. 

A bateria externa dá para ser substituída. As baterias vêm quase sempre de outras trotinetes 

(que duraram 3 a 4 meses). As baterias são as mesmas utilizadas nas bicicletas, são baterias 

boas. A parte mecânica costuma falhar primeiro numa trotinete elétrica. Se entrar água para a 

bateria, esta pode explodir e de forma violenta. 

6. Para onde vão as baterias e as trotinetes estragadas? Há algum centro de recolha 

e/ou reciclagem?  

Em Portugal, não existem procedimentos para lidar com as trotinetes e baterias danificadas, cada 

operadora é responsável pelas suas trotinetes elétricas, têm os seus próprios armazéns onde se 

acumulam várias trotinetes e baterias estragadas: “cerca de 169 colunas (cada uma com 2 

baterias) ficam simplesmente num monte”. As baterias de lítio não são facilmente descartáveis. 

O que mais se aproxima da reciclagem de uma bateria é a reciclagem de uma pilha, no entanto 

são diferentes. 
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ANEXO D – FOLHAS DOS TURNOS DE RECOLHA DA EMPRESA T 

Data Km i Km f ∆ kms Recolhas Load factor 

30/out 5149 5233 84 46 46% 

31/out 5233 5324 91 27 27% 

31/out 54685 54757 72 66 67% 

01/nov 5324 5375 51 34 34% 

01/nov 5375 5416 41 34 34% 

01/nov 54775 54856 81 67 68% 

02/nov 5416 5543 127 23 23% 

02/nov 54856 54961 105 79 80% 

03/nov 5542 5561 19 83 84% 

04/nov 5734 5801 67 61 62% 

05/nov 55295 55376 81 81 82% 

05/nov 55239 55295 56 1 1% 

05/nov 5872 5963 91 34 34% 

06/nov 5963 6055 92 32 32% 

06/nov 55376 55469 93 74 75% 

07/nov 6055 6151 96 64 65% 

07/nov 55472 55567 95 23 23% 

08/nov 6151 6256 105 44 44% 

08/nov 55567 55674 107 61 62% 

09/nov 55710 55800 90 66 67% 

09/nov 6254 6328 74 22 22% 

10/nov 55804 55891 87 94 95% 

11/nov 6328 6370 42 11 11% 

11/nov 55891 56007 116 5 5% 

11/nov 6360 6459 99 80 81% 

12/nov 56084 56165 81 86 87% 

13/nov 6514 6616 102 39 39% 

13/nov 56166 56275 109 60 61% 

14/nov 6616 6700 84 99 100% 

15/nov 6813 6856 43 36 36% 

15/nov 6746 6813 67 82 83% 

Média 82 52 53% 
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ANEXO E – VALORES DOS PESOS DOS MATERIAIS E PROCESSOS ENVOLVIDOS NA PRODUÇÃO DO GLIDER 

DE UMA BICICLETA ELÉTRICA E DA TROTINETE ELÉTRICA CRIADA NO SIMAPRO. 

 

 Bicicleta EV Trotinete EV 
Para 1kg da 
Trotinete EV 

Unidade 

Materiais do glider 

Aluminium, cast alloy 2,41 1,20 0,14 kg 

Aluminium, wrought alloy 5,12 2,54 0,31 kg 

Chromium steel 0,16 0,08 0,01 kg 

Polyethylene, high density, 
granulate 

1,96 0,97 0,12 kg 

Polyurethane, flexible foam 0,03 0,01 0,00 kg 

Steel, chromium steel 18/8, hot 
rolled 

1,59 0,79 0,10 kg 

Steel, low-alloyed, hot rolled 4,90 2,43 0,29 kg 

Synthetic rubber 0,56 0,28 0,03 kg 

Total glider 16,73 8,31 1,00 kg 

Processos na produção do glider 

Injection moulding 1,96 0,97 0,12 kg 

Section bar extrusion, 
aluminium 

3,77 1,87 0,23 kg 

Tap water 0,74 0,37 0,04 kg 

Wire drawing, steel 0,34 0,17 0,02 kg 

Electricity, medium voltage 6,89 3,42 0,41 Kwh 

Heat, district or industrial, 
natural gas 

13,58 6,74 0,81 MJ 

Heat, district or industrial, 
other than natural gas 

0,19 0,10 0,01 MJ 

Powder coat, aluminium sheet 0,35 0,17 0,02 m^2 

Road vehicle factory 0,00 0,00 0,00 p 

Welding, arc, aluminium 0,75 0,37 0,04 m 

Outros componentes 

Bateria 2,60 2,22 - kg 

Carregador - 0,61 - kg 

Motor elétrico 4,40 2,74 - kg 
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ANEXO F – PESOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DA TROTINETE ELÉTRICA POR HOLLINGSWORTH ET 

AL. 
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ANEXO G – RESULTADOS DAS CATEGORIAS DE IMPACTE PARA CADA COMPONENTE DO ESTUDO DE 

HOLLINGSWORTH ET AL. 
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ANEXO H – COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS ENTRE O ESTUDO DE HOLLINGSWORTH ET AL E DESTE ESTUDO (PELO SIMAPRO). 

Materiais 
Cenários 
criados 

PM2.5-eq kg N-eq kg 𝑪𝑶𝟐-eq CTUh - cancerígeno 
CTUh - não 

cancerígeno 
kg CFC11-eq 

Ref.: [45] SimaPro Ref.: [45] SimaPro Ref.: [45] SimaPro Ref.: [45] SimaPro Ref.: [45] SimaPro Ref.: [45] SimaPro 

Aluminium 
Frame 

 

1,20E-01 3,43E-02 2,30E-01 3,59E-02 7,40E+01 3,18E+01 1,50E-05 7,50E-06 1,60E-05 1,10E-05 3,00E-06 1,49E-06 

Aluminium 
(other) 

7,10E-03 8,06E-03 1,40E-02 9,64E-03 4,80E+00 7,42E+00 1,00E-06 1,61E-06 8,50E-07 4,17E-06 2,00E-07 9,33E-07 

Battery 7,10E-02 1,99E-02 4,40E-01 2,42E-02 4,50E+01 1,31E+01 4,30E-06 3,47E-06 7,70E-05 6,11E-05 1,10E-06 2,13E-06 

Battery 
Recycled 
Content 

-1,50E-
03 

0,00E+00 
-4,30E-

03 
0,00E+00 -9,20E-01 0,00E+00 -5,80E-08 0,00E+00 -3,50E-07 0,00E+00 -7,70E-08 0,00E+00 

Motor 2,30E-02 1,75E-02 1,70E-01 2,02E-02 1,10E+01 1,19E+01 3,10E-06 7,61E-06 3,00E-05 4,82E-05 1,10E-06 1,50E-06 

Disposal 

Cenário 
1 

3,50E-03 

2,55E-04 

1,70E-02 

5,90E-04 

5,80E+00 

1,51E+00 

1,50E-07 

8,42E-08 

8,40E-06 

2,71E-06 

4,30E-07 

7,40E-08 

Cenário 
2 

-6,36E-02 -6,62E-02 - 6,23E+01 -1,34E-05 -8,08E-06 -1,56E-06 

Cenário 
3 

-7,87E-02 -8,17E-02 -7,73E+01 -1,57E-05 -1,81E-05 -2,15E-06 

Plastics 

 

1,80E-03 9,70E-04 1,50E-03 1,53E-03 4,40E+00 2,04E+00 1,40E-07 6,84E-08 5,20E-08 5,74E-08 2,00E-09 1,48E-08 

Charger 9,80E-03 2,05E-02 8,70E-02 2,62E-02 4,80E+00 1,92E+01 1,30E-06 3,59E-06 1,70E-05 3,65E-05 2,50E-07 1,54E-06 

Circuit Border 5,80E-03 8,38E-03 2,40E-01 1,03E-02 9,30E+00 8,37E+00 2,30E-06 1,24E-06 4,10E-05 1,28E-05 1,10E-06 6,86E-07 

Steel 2,20E-03 1,22E-02 4,40E-03 1,02E-02 1,10E+00 9,42E+00 3,70E-06 8,68E-06 4,80E-07 1,06E-05 9,00E-08 4,96E-07 

Rubber 3,90E-03 8,24E-04 9,00E-03 7,11E-04 3,60E+00 7,38E-01 1,50E-07 3,87E-08 5,80E-07 1,97E-07 9,70E-07 1,53E-07 

Water 5,20E-07 1,89E-07 9,50E-07 2,22E-07 2,50E-04 2,06E-04 1,30E-11 6,69E-11 3,80E-11 1,01E-10 1,50E-11 4,20E-11 

Manufacturing 8,80E-03 1,91E-03 1,00E-02 3,99E-03 8,80E+00 4,35E+00 2,90E-07 4,37E-07 9,50E-07 1,35E-06 1,10E-07 5,43E-07 

Total 

Cenário 
1 

2,55E-01 

1,25E-01 

1,22E+00 

1,43E-01 

1,72E+02 

1,10E+02 

3,14E-05 

3,43E-05 

1,92E-04 

1,89E-04 

8,28E-06 

9,57E-06 

Cenário 
2 

6,09E-02 7,67E-02 4,60E+01 2,08E-05 1,78E-04 7,93E-06 

Cenário 
3 

4,58E-02 6,12E-02 3,10E+01 1,85E-05 1,68E-04 7,35E-06 
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ANEXO I – RESULTADOS DOS CENÁRIOS CONSIDERADOS NESTA DISSERTAÇÃO  

Ver a Tabela 3.18 – Dados de entrada para cada cenário de fim de vida (cenário 1, 2 e 3). Os Cenários Base encontram-se a negrito e sublinhado. para auxiliar 

a consulta das seguintes tabelas. Para o Cenário Base estão disponíveis os resultados de todas as categorias de impacte. Para os restantes cenários apenas 

se indicam os resultados para a categoria das Alterações Climáticas (kg 𝐶𝑂2 𝑒𝑞). Os resultados da fase da produção mantêm-se constantes em todos os 

cenários.  

Tabela I.1 – Resultados da produção de uma trotinete elétrica para todos os cenários e todas as categorias de impacte. 

  
 Produção (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

Unit Glider Powertrain Bateria Carregador 

Climate Change kg CO2 eq 6,79E+01 2,42E+01 1,84E+01 4,60E+00 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 5,86E-06 2,09E-06 1,59E-06 3,97E-07 

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 1,25E-04 4,44E-05 3,38E-05 8,45E-06 

Human toxicity, cancer effects CTUh 2,12E-05 7,56E-06 5,76E-06 1,44E-06 

Particulate matter kg PM2.5 eq 7,85E-02 2,79E-02 2,13E-02 5,32E-03 

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 8,28E+00 2,95E+00 2,24E+00 5,61E-01 

Ionizing radiation E (interim) CTUe 2,23E-05 7,93E-06 6,04E-06 1,51E-06 

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 2,84E-01 1,01E-01 7,70E-02 1,92E-02 

Acidification molc H+ eq 5,98E-01 2,13E-01 1,62E-01 4,05E-02 

Terrestrial eutrophication molc N eq 9,27E-01 3,30E-01 2,51E-01 6,29E-02 

Freshwater eutrophication kg P eq 7,84E-02 2,79E-02 2,13E-02 5,32E-03 

Marine eutrophication kg N eq 1,83E-01 6,52E-02 4,97E-02 1,24E-02 

Freshwater ecotoxicity CTUe 2,82E+03 1,00E+03 7,64E+02 1,91E+02 

Land use kg C deficit 1,20E+02 4,26E+01 3,25E+01 8,12E+00 

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 4,91E-02 1,75E-02 1,33E-02 3,33E-03 

 

Tabela I.2 – Resultados para a categoria de impacte Alterações Climáticas (em kg 𝐶𝑂2 𝑒𝑞). O Cenário Base encontra-se a negrito e sublinhado. 

   
Dados de Entrada no SimaPro 

Resultados (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

   Uso e Operação 

Fim de Vida Total Tempo 
de Vida 

Utilização 
(km/dia) 

Cadência de 
Recolha 

Cenário 
km 

total 
(km) 

Manut. 
(peças) 

Veículo de 
Recolha 
(ton.km) 

Energia Manut. Estrada Recolha 

30 1 
1 dia 1 

30 3,11E-03 
33,1 

6,98E-02 2,54E+01 2,74E-03 
1,77E+01 1,51E+00 1,60E+02 

3 dias 1 11,0 5,87E+00 1,51E+00 1,48E+02 
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Dados de Entrada no SimaPro 

Resultados (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

   Uso e Operação 

Fim de Vida Total Tempo 
de Vida 

Utilização 
(km/dia) 

Cadência de 
Recolha 

Cenário 
km 

total 
(km) 

Manut. 
(peças) 

Veículo de 
Recolha 
(ton.km) 

Energia Manut. Estrada Recolha 

1 dia 2 33,1 1,77E+01 -6,23E+01 9,60E+01 

3 dias 2 11,0 5,87E+00 -6,23E+01 8,42E+01 

1 dia 3 33,1 1,77E+01 -7,73E+01 8,10E+01 

3 dias 3 11,0 5,87E+00 -7,73E+01 6,92E+01 

45 

1 dia 1 

45 2,07E-03 

49,6 

1,05E-01 2,54E+01 4,11E-03 

2,65E+01 1,51E+00 1,69E+02 

3 dias 1 16,5 8,80E+01 1,51E+00 1,51E+02 

1 dia 2 49,6 2,65E+01 -6,23E+01 1,05E+02 

3 dias 2 16,5 8,80E+01 -6,23E+01 8,71E+01 

1 dia 3 49,6 2,65E+01 -7,73E+01 8,98E+01 

3 dias 3 16,5 8,80E+01 -7,73E+01 7,21E+01 

90 

1 dia 1 

90 1,04E-03 

99,2 

2,10E-01 2,55E+01 8,22E-03 

5,29E+01 1,51E+00 1,95E+02 

3 dias 1 33,1 1,77E+01 1,51E+00 1,60E+02 

1 dia 2 99,2 5,29E+01 -6,23E+01 1,31E+02 

3 dias 2 33,1 1,77E+01 -6,23E+01 9,62E+01 

1 dia 3 99,2 5,29E+01 -7,73E+01 1,16E+02 

3 dias 3 33,1 1,77E+01 -7,73E+01 8,12E+01 

180 

1 dia 1 

180 5,19E-04 

198,4 

4,19E-01 2,55E+01 1,64E-02 

1,06E+02 1,51E+00 2,48E+02 

3 dias 1 66,1 3,53E+01 1,51E+00 1,78E+02 

1 dia 2 198,4 1,06E+02 -6,23E+01 1,85E+02 

3 dias 2 66,1 3,53E+01 -6,23E+01 1,14E+02 

1 dia 3 198,4 1,06E+02 -7,73E+01 1,70E+02 

3 dias 3 66,1 3,53E+01 -7,73E+01 9,90E+01 

30 

2 

1 dia 1 

60 1,56E-03 

33,1 

1,40E-01 2,55E+01 5,48E-03 

1,77E+01 1,51E+00 1,60E+02 

3 dias 1 11,0 5,87E+00 1,51E+00 1,48E+02 

1 dia 2 33,1 1,77E+01 -6,23E+01 9,61E+01 

3 dias 2 11,0 5,87E+00 -6,23E+01 8,43E+01 

1 dia 3 33,1 1,77E+01 -7,73E+01 8,11E+01 

3 dias 3 11,0 5,87E+00 -7,73E+01 6,93E+01 

45 

1 dia 1 

90 1,04E-03 

49,6 

2,10E-01 2,55E+01 8,22E-03 

2,65E+01 1,51E+00 1,69E+02 

3 dias 1 16,5 8,80E+01 1,51E+00 1,51E+02 

1 dia 2 49,6 2,65E+01 -6,23E+01 1,05E+02 
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Dados de Entrada no SimaPro 

Resultados (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

   Uso e Operação 

Fim de Vida Total Tempo 
de Vida 

Utilização 
(km/dia) 

Cadência de 
Recolha 

Cenário 
km 

total 
(km) 

Manut. 
(peças) 

Veículo de 
Recolha 
(ton.km) 

Energia Manut. Estrada Recolha 

3 dias 2 16,5 8,80E+01 -6,23E+01 8,74E+01 

1 dia 3 49,6 2,65E+01 -7,73E+01 9,00E+01 

3 dias 3 16,5 8,80E+01 -7,73E+01 7,23E+01 

90 

1 dia 1 

180 5,19E-04 

99,2 

4,19E-01 2,55E+01 1,64E-02 

5,29E+01 1,51E+00 1,95E+02 

3 dias 1 33,1 1,77E+01 1,51E+00 1,60E+02 

1 dia 2 99,2 5,29E+01 -6,23E+01 1,32E+02 

3 dias 2 33,1 1,77E+01 -6,23E+01 9,64E+01 

1 dia 3 99,2 5,29E+01 -7,73E+01 1,17E+02 

3 dias 3 33,1 1,77E+01 -7,73E+01 8,14E+01 

180 

1 dia 1 

360 2,59E-04 

198,4 

8,38E-01 2,54E+01 3,29E-02 

1,06E+02 1,51E+00 2,49E+02 

3 dias 1 66,1 3,53E+01 1,51E+00 1,78E+02 

1 dia 2 198,4 1,06E+02 -6,23E+01 1,85E+02 

3 dias 2 66,1 3,53E+01 -6,23E+01 1,14E+02 

1 dia 3 198,4 1,06E+02 -7,73E+01 1,70E+02 

3 dias 3 66,1 3,53E+01 -7,73E+01 9,94E+01 

30 

5 

1 dia 1 

150 6,22E-04 

33,1 

3,49E-01 2,54E+01 1,37E-02 

1,77E+01 1,51E+00 1,60E+02 

3 dias 1 11,0 5,87E+00 1,51E+00 1,48E+02 

1 dia 2 33,1 1,77E+01 -6,23E+01 9,63E+01 

3 dias 2 11,0 5,87E+00 -6,23E+01 8,45E+01 

1 dia 3 33,1 1,77E+01 -7,73E+01 8,13E+01 

3 dias 3 11,0 5,87E+00 -7,73E+01 6,95E+01 

45 

1 dia 1 

225 4,15E-04 

49,6 

5,24E-01 2,55E+01 2,05E-02 

2,65E+01 1,51E+00 1,69E+02 

3 dias 1 16,5 8,80E+01 1,51E+00 1,51E+02 

1 dia 2 49,6 2,65E+01 -6,23E+01 1,05E+02 

3 dias 2 16,5 8,80E+01 -6,23E+01 8,76E+01 

1 dia 3 49,6 2,65E+01 -7,73E+01 9,03E+01 

3 dias 3 16,5 8,80E+01 -7,73E+01 7,26E+01 

90 

1 dia 1 

450 2,07E-04 

99,2 

1,05E+0
0 

2,54E+01 4,11E-02 

5,29E+01 1,51E+00 1,96E+02 

3 dias 1 33,1 1,77E+01 1,51E+00 1,61E+02 

1 dia 2 99,2 5,29E+01 -6,23E+01 1,32E+02 

3 dias 2 33,1 1,77E+01 -6,23E+01 9,70E+01 
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Dados de Entrada no SimaPro 

Resultados (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

   Uso e Operação 

Fim de Vida Total Tempo 
de Vida 

Utilização 
(km/dia) 

Cadência de 
Recolha 

Cenário 
km 

total 
(km) 

Manut. 
(peças) 

Veículo de 
Recolha 
(ton.km) 

Energia Manut. Estrada Recolha 

1 dia 3 99,2 5,29E+01 -7,73E+01 1,17E+02 

3 dias 3 33,1 1,77E+01 -7,73E+01 8,19E+01 

180 

1 dia 1 

900 1,04E-04 

198,4 

2,10E+0
0 

2,55E+01 8,22E-02 

1,06E+02 1,51E+00 2,50E+02 

3 dias 1 66,1 3,53E+01 1,51E+00 1,80E+02 

1 dia 2 198,4 1,06E+02 -6,23E+01 1,86E+02 

3 dias 2 66,1 3,53E+01 -6,23E+01 1,16E+02 

1 dia 3 198,4 1,06E+02 -7,73E+01 1,71E+02 

3 dias 3 66,1 3,53E+01 -7,73E+01 1,01E+02 

 

Tabela I.3 - Resultados do Cenário Base (tempo de vida de 45 dias, utilização de 2 km/dia, cadência de recolha de 3 dias) para as restantes categorias de impactes (em kg 
𝐶𝑂2 𝑒𝑞). 

       Resultados (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

   Dados de Entrada no SimaPro Uso e Operação 

Fim de Vida Total 
Categorias de Impacte Cenário 

km 
total 
(km) 

Manut. 
(peças) 

Veículo de 
Recolha 
(ton.km) 

Energia Manut. Estrada Recolha 

Diminuição da camada do 
ozono 

(CFC-11 eq) 

1 

90 1,04E-04 16,5 

2,81E-08 2,39E-06 2,26E-09 1,96E-06 

7,40E-08 1,44E-05 

2 -1,56E-06 1,28E-05 

3 -2,15E-06 1,22E-05 

Toxicidade humana - não 
cancerígena  

(CTUh) 

1 

3,65E-08 3,00E-05 1,62E-09 
2,28E-06 

2,71E-06 2,46E-04 

2 -8,08E-06 2,36E-04 

3 -1,81E-05 2,26E-04 

Toxicidade humana – 
cancerígena  

(CTUh) 

1 

4,89E-09 1,40E-06 6,35E-10 
3,98E-07 

8,42E-08 3,79E-05 

2 -1,34E-05 2,44E-05 

3 -1,57E-05 2,21E-05 

Formação de partículas  
(kg PM2.5 eq) 

1 

1,54E-04 1,52E-02 7,85E-06 
3,85E-03 

2,55E-04 1,53E-01 

2 -6,36E-02 8,89E-02 

3 -7,87E-02 7,38E-02 

Radiação ionizante HH  
(kBq U235 eq) 

1 

7,38E-03 1,89E+00 1,18E-03 
8,01E-01 

2,44E-02 1,68E+01 

2 -1,57E+00 1,52E+01 

3 -2,07E+00 1,47E+01 

radiação ionizante E 
interina (CTUe) 

1 
4,26E-08 8,01E-06 6,53E-09 

4,99E-06 1,33E-07 5,09E-05 

2 -4,67E-06 4,61E-05 
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       Resultados (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

   Dados de Entrada no SimaPro Uso e Operação 

Fim de Vida Total 
Categorias de Impacte Cenário 

km 
total 
(km) 

Manut. 
(peças) 

Veículo de 
Recolha 
(ton.km) 

Energia Manut. Estrada Recolha 

3 -6,34E-06 4,45E-05 

Formação fotoquímica da 
camada de ozono  
(kg NMVOC eq) 

1 

6,53E-04 6,22E-02 8,62E-05 
1,98E-02 

1,78E-03 5,65E-01 

2 -1,95E-01 3,69E-01 

3 -2,43E-01 3,21E-01 

Acidificação  
(molc H+ eq) 

1 

2,09E-03 8,03E-02 6,38E-05 
2,93E-02 

2,20E-03 1,13E+00 

2 -4,01E-01 7,24E-01 

3 -4,92E-01 6,33E-01 

Eutrofização terrestre  
(molc N eq) 

1 

2,27E-03 1,47E-01 2,04E-04 
5,28E-02 

6,43E-03 1,78E+00 

2 -6,91E-01 1,08E+00 

3 -8,54E-01 9,20E-01 

Eutrofização marinha  
(kg N eq) 

1 

1,91E-04 1,40E-02 1,87E-05 
4,85E-03 

5,90E-04 3,30E-01 

2 -6,62E-02 2,63E-01 

3 -8,17E-02 2,48E-01 

Uso do solo  
(kg C deficit) 

1 

6,24E-01 3,72E+01 1,50E-01 
3,29E+01 

2,39E+00 2,76E+02 

2 -4,29E+01 2,31E+02 

3 -5,67E+01 2,17E+02 

Recursos minerais e 
combustíveis fósseis  

(kg Sb eq) 

1 

2,17E-06 1,43E-02 3,30E-07 
1,05E-03 

9,93E-04 9,96E-02 

2 -1,91E-03 9,67E-02 

3 -9,21E-03 8,94E-02 

Tabela I.4 - Cenário de utilização de um veículo elétrico na recolha das trotinetes elétricas para a categoria de impacte Alterações Climáticas. 

   
Dados de Entrada no SimaPro 

Resultados (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

   Uso e Operação 

Fim de Vida Total Tempo 
de Vida 

Utilização 
(km/dia) 

Cadência de 
Recolha 

Cenário 
km 

total 
(km) 

Manut. 
(peças) 

Veículo EV 
de Recolha 

(ton.km) 
Energia Manut. Estrada Recolha 

5 2 

Diária 1 

90 1,04E-03 

49,6 

2,10E-01 2,55E+01 8,22E-03 

5,69E+00 1,51E+00 1,48E+02 

3 dias 1 16,5 1,89E+00 1,51E+00 1,44E+02 

Diária 2 49,6 5,69E+00 -6,23E+01 8,42E+01 

3 dias 2 16,5 1,89E+00 -6,23E+01 8,04E+01 

Diária 3 49,6 5,69E+00 -7,73E+01 6,92E+01 

3 dias 3 16,5 1,89E+00 -7,73E+01 6,54E+01 

 


