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Resumo    

O setor dos transportes é um dos principais consumidores de energia final, dependendo 

essencialmente dos combustíveis fosseis contribuindo consideravelmente para as alterações 

climáticas. Tipicamente, as empresas que atuam neste setor apresentam níveis elevados de 

consumo de energia, pelo que a melhoria e racionalização da eficiência energética e de consumos 

energéticos no setor dos transportes tem sido alvo de medidas políticas por questões ambientais e 

de preservação de recursos energéticos. Esta dissertação foi desenvolvida no âmbito do Projeto 

Galp 20-20-20, através do estudo de uma frota de veículos ligeiros e pesados de uma empresa de 

gestão de resíduos. Os objetivos deste trabalho consistiam na melhoria da eficiência energética da 

frota através do estudo de medidas de melhoria de eficiência energética ainda não existentes na 

frota, tendo-se desenvolvido para isso uma ferramenta de simulação de diferentes cenários, bem 

como o estudo de unidades funcionais mais adequadas à frota. Os cenários considerados incluem a 

introdução na frota de veículos elétricos, movidos a gás natural e veículos Euro 6 bem como a 

realização de formações em eco-condução e substituição de pneumáticos. Em conjunto, as medidas 

testadas resultaram em duas soluções: uma com maior valor de investimento inicial, afetando 47% 

da frota, com melhorias de 5,4% no consumo de energia e cerca de 9% e 7% nas emissões de 

poluentes locais e de CO2, respetivamente e; por outra mais conservadora, afetando 64% da frota, 

demonstrando um potencial de redução de 5,8% no consumo de energia e cerca de 6% nas 

emissões de poluentes locais. 

Palavras-chave: Eficiência energética, setor dos transportes, veículos elétricos, veículos a gás 

natural, emissões de gases efeito de estufa.  
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Abstract 

The transport sector is one of the main consumers of final energy, depending essentially on fossil 

fuels contributing, considerably to climate change. Typically, companies that operate in this sector 

have high levels of energy consumption, consequently, improvement and rationalization of energy 

efficiency and energy consumption in the transport sector has been the target of political measures 

towards environmental issues and preservation of energy resources. This work was developed within 

the framework of the Galp 20-20-20 Project, through the study of a real fleet consisting of both light 

and heavy duty vehicles operating on a waste management company. This work objectives consisted 

in improving the fleet energy efficiency through the study of energy efficiency measures that can be 

implemented, by developing a tool to simulate different scenarios, as well as studying appropriate 

functional units to this fleet. The scenarios considered include the introduction of electric, natural gas 

and Euro 6 vehicles into the fleet, as well as eco-driving training and tire replacement measures. 

Combined, the solutions tested resulted in two scenarios: one with a higher investment value, 

affecting 47% of the fleet, with improvements of 5,4% in energy consumption and about 9% and 7% in 

emissions of local pollutants and CO2, respectively; and a more conservative one, affecting 64% of 

the fleet, showing a potential reduction of 5.8% in energy consumption and around 6% in emissions of 

local pollutants. 

Keywords: Energy Efficiency, Transportation Sector, Electric Vehicles, Natural Gas Vehicles, 

Emissions of Greenhouse Gases 
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Fz Força no eixo vertical 

σ Índice de aderência em piso molhado 

𝛽𝑖 Desvio padrão para cada categoria de veículos i 

g/kmA.E Gramas por quilómetro percorrido em Auto-Estrada 

k Fator para seleção de veículos 

Vméd Velocidade média 

W Média de litros por 100 quilómetros que foram redistribuídos 

Y Média de litros por 100 quilómetros de veículos não abatidos cenário 1. a) 

Z Média de litros por 100 quilómetros dos veículos selecionados para o abate 

%km Percentagem de quilómetros percorridos 

l/100km Lireos por cem quilómetros 

gCO2 /Km Gramas de dióxido de carbono por quilómetro 

Kg/ton Quilograma por tonelada 

gCO2/MJ Gramas de dióxido de carbono por megajoule 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

Seguindo a tendência das últimas décadas, a época em que vivemos atualmente é marcada pelo 

constante crescimento no consumo de energia. Segundo o relatório de 2006 da International Energy 

Agency estima-se que a procura mundial de energia primária irá aumentar em média 1,6% ao ano 

entre 2006 e 2030, tendo-se estimado um crescimento neste período até 2015 entre 20 a 25% [1] [2]. 

O mesmo relatório indica que 70% da procura energética dever-se-á aos países em crescimento 

como a Índia, China e países do continente africano [1].  

Um estudo mais recente indica que os países não desenvolvidos irão corresponder à totalidade do 

aumento da utilização mundial de energia [3], isto porque, ao contrário dos países desenvolvidos, 

apresentam um elevado crescimento económico e populacional [1]. Nos países desenvolvidos, o 

facto de serem definidos como países que apresentam uma economia com elevado produto interno 

bruto per capita e índice de desenvolvimento humano, permitiu sempre o constante desenvolvimento 

da indústria e de novas tecnologias. É fácil, por isso, de entender que estes países apresentem um 

elevado desenvolvimento a nível de equipamentos tecnológicos; elevado desenvolvimento das suas 

indústrias, bem como condições de conforto para o seu dia-a-dia, o que se reflete nos elevados 

padrões de consumo que apresentam, tendendo a estabilizar à medida que a eficiência energética 

aumenta [4]. 

O consumo de energia e emissões associadas conduzem a alterações climáticas, tratando-se de um 

dos principais problemas que a humanidade enfrenta atualmente [5]. As diversas atividades 

humanas, recorrem quase na sua totalidade à queima de combustíveis fósseis (petróleo, gás, carvão, 

etc), contribuindo para a emissão de gases de efeito de estufa (GEE), principalmente o dióxido de 

carbono (CO2). Desta forma, a temperatura média da superfície terrestre aumentou cerca de 0,8 

graus Celsius desde 1850, existindo estudos que indicam que, caso o aumento da temperatura 

média aumente mais 2 ºC, as consequências poderão ser irreversíveis [5]. Segundo a previsão do 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), entre o período de 2000 a 2030 estima-se que 

haja um aumento entre 25% a 70% nas emissões globais dos GEE [6]. Um dos principais 

responsáveis por este aumento é precisamente a produção e consumo de energia, sendo 

considerado o principal emissor de GEE a nível mundial, correspondendo no ano de 2010 a 71% do 

total destas emissões. O IPCC indica ainda que as emissões de CO2 provenientes da queima de 

combustíveis fósseis e de processos industriais contribuíram cerca de 78% do aumento total dos 

GEE, no período entre 1970-2010, referindo ainda que em 2010, 14% das emissões diretas de CO2 

se deveram ao setor dos transportes [7]. 

Atualmente, o conceito de mobilidade está muito presente no dia-a-dia das grandes cidades, tendo 

um papel importante no transporte de pessoas e de mercadorias ou em serviços de limpeza urbana. 

O setor dos transportes é por isso um dos maiores consumidores de energia nos países da União 

Europeia (UE) dependendo essencialmente da queima de combustíveis fósseis, contribuindo assim 
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para a emissão de GEE [8]. Este setor apresenta também grande importância a nível empresarial 

(segundo dados da comissão europeia, representando 10 milhões de postos de trabalho, bem como 

5% do produto interno bruto [9]), constituindo o transporte e o armazenamento de mercadorias entre 

10% a 15% do custo final de um produto na UE. Apesar de se ter tornado um setor mais eficiente, 

96% das suas necessidades energéticas dependem do consumo de combustíveis fósseis [10]. Na 

Figura 1-a) é possível verificar que no ano de 2014, o sector dos transportes representou 33% do 

consumo de energia final nos países da UE, o equivalente a 362 milhões de tep (toneladas 

equivalentes de petróleo - tep) [11] [12]. Na Figura 1-b), no caso concreto de Portugal, este setor 

representou, em 2014, cerca de 41% do consumo de energia final do país [12].  

 
 

Figura 1 -a) -Consumo de energia final nos países da UE e b) -Consumo de energia final em Portugal em 2014. 
Fonte: [12]. 

 

Na Figura 2, segundo dados do Eurostat de 2015 presentes no relatório da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), observa-se que ao longo dos últimos anos, as emissões de GEE devido a este 

setor têm aumentado tanto na UE como em Portugal. No ano de 2013, este setor representava em 

Portugal 24% das emissões totais de GEE, ligeiramente acima do caso da UE (19,7%) [13]. Em 

termos de CO2 equivalente, no ano de 2014, as emissões deste setor atingiram 37% das emissões 

totais em Portugal e 27% na UE [12] [14].  

 

Figura 2 - Emissões de GEE nos transportes, em Portugal e nos países da UE em 2013. Fonte: [13]. 

a) b) 
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Dentro do setor dos transportes, em 2014, o meio de transporte via terrestre, consumiu em Portugal 

80% do consumo de energia deste setor, e nos países da UE cerca de 83%. Em termos de emissões 

de CO2 equivalente, representou em Portugal 97% das emissões totais e 95% na UE [12]. Em 

particular, a categoria de veículos pesados (VP) é responsável por um terço das emissões totais de 

CO2 na UE e cerca de um quarto das emissões totais do setor rodoviário [15]. 

De forma a obter um setor dos transportes competitivo e sustentável, sem comprometer a eficiência 

do setor nem os níveis de mobilidade, é necessário reduzir a sua dependência de combustíveis 

fósseis, apostando em novas tecnologias, combustíveis menos poluentes e na promoção de políticas 

de eficiência energética, conduzindo assim a uma redução do consumo energético, da emissão de 

GEE, redução dos custos operacionais das frotas e consequente aumento da competitividade das 

empresas. A UE tem criado diretivas e planos de eficiência energética, incluindo na área dos 

transportes, de modo a fazer face a estes problemas. Com o objetivo de evitar que o aumento de 

temperatura do planeta exceda os 2º C, a UE estima que terá de reduzir entre 80% a 95% das 

emissões globais de GEE até 2050, face aos valores registados em 1990 [9]. No caso do setor dos 

transportes, definiu-se que será necessário reduzir até 2030 e 2050, 20% e 60% das emissões de 

GEE face aos valores de 2008 e 1990, respetivamente [9]. Em particular, nos veículos ligeiros (VL), a 

meta definida para 2021 indica que os veículos novos registados na UE têm de cumprir um limite 

máximo de emissão média da frota de 95 𝑔𝐶𝑂2/𝑘𝑚, correspondente a um consumo médio de 4,1 e 

3,6 𝑙/100𝑘𝑚 para gasolina e gasóleo, respetivamente [16]. Atualmente, para os VP, a UE não tem 

limites de emissão definidos para atingir, ao contrário de outros países como os Estados Unidos da 

América (EUA) ou a China.  

No ano de 2011, a UE adotou três metas a atingir até ao ano de 2020: redução de 20% de GEE 

(comparativamente ao ano de 1990), 20% de aumento de eficiência energética e 20% de fontes de 

energia renovável no consumo final de energia [17]. No caso particular do setor dos transportes, a 

diretiva 2009/28/CE estabelece uma meta de 10 % de uso de fontes de energia renováveis nos 

combustíveis nos transportes até 2020 [18].  

Para além de regulamentação relativa ao CO2, desde 1992 foram introduzidas as normas Euro que 

estabelecem limites que os veículos podem emitir de poluentes, nomeadamente de óxidos de azoto 

(NOx), hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO) e matéria particulada atmosférica (PM) e 

que se têm tornado mais restritivas com o passar dos anos. Existem diferenças nas normas para as 

categorias de ligeiros e pesados, sendo que desde a implementação da primeira norma Euro em 

1992 (Euro 1) até 2014 (Euro 6), as emissões máximas permitidas de CO foram reduzidas em 82%, 

as de NOx em 84% e as de PM em 96%, nos VL a gasóleo. Relativamente aos VP a gasóleo, as 

emissões máximas permitidas de CO foram reduzidas em 67%, as de HC foram reduzidas em 88%, 

as de NOX em 95% e por fim as de PM em 37% [19] [20]. 

Como referido, o setor dos transportes depende essencialmente do consumo de recursos de origem 

fóssil (cerca de 96%), estimando-se que em 2030 a sua utilização continue a representar 88% da 

necessidade deste sector na UE, mesmo tendo em conta os apoios para o desenvolvimento de 
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tecnologias alternativas [10]. No caso concreto de Portugal são visíveis na Figura 3 os níveis 

elevados de dependência energética, registando em 2013 um valor de 73,9% [21].  Com esta 

tendência atual, será difícil atingir os valores do programa da UE para 2020. Em 28 de Fevereiro de 

2013 foi aprovado o novo plano nacional de ação para a eficiência energética para o período de 

2013-2016, atualizando o plano de 2008 e 2011, tendo como objetivos uma melhoria da eficiência na 

utilização de energia final do país bem como uma atenuação da fatura energética, que não 

comprometa a competitividade das empresas nem a qualidade de vida dos cidadãos, integrando 

desta forma as preocupações e metas definidas para 2020 pela UE [22].  

 

Figura 3 - Dependência Energética de Portugal no período 2000-2013. Fonte: [21]. 

 

Por este motivo, é necessário reduzir esta dependência, através da introdução de alternativas ao 

nível das fontes de energia bem como da tecnologia de propulsão dos veículos, nomeadamente 

através de veículos elétricos (VE), veículos híbridos (diesel-elétricos), veículos movidos a gás natural 

(VGN), biocombustíveis ou hidrogénio [23]. No entanto, estas têm apresentado dificuldades para se 

apresentarem como alternativas aos combustíveis fósseis devido essencialmente ao seu nível de 

maturidade atual. Outra razão relaciona-se com os elevados custos de aquisição de veículos novos 

com tecnologia de propulsão alternativa aos combustíveis fósseis, a falta de postos de 

abastecimento e a reduzida autonomia de algumas tecnologias. O impacte imediato e maior 

utilização destas alternativas em grandes frotas é demorado, visto que a taxa de renovação das 

mesmas é bastante lenta [4]. 

Para que as medidas referentes ao melhoramento da eficiência energética tenham sucesso, é 

necessário a consciencialização por parte das empresas e da população em geral, por vezes 

recorrendo à implementação de medidas políticas de incentivo. Estima-se que a criação de políticas 

que incentivem a produção mais eficiente de energia bem como o seu uso, contribuam em 80% para 

a redução das emissões de CO2, em todos os setores consumidores de energia [1]. Além das 

soluções tecnológicas, uma das formas de redução de emissões e impactes ambientais é através da 

introdução de medidas de eficiência e racionalização energética em frotas, que conduzem a uma 

redução no consumo de combustível, e adicionalmente a uma redução de custos por parte das 

empresas que possuam frotas sem necessidade de as renovar. Uma das medidas mais utilizadas 

para o sector é a criação de programas de prática da eco-condução [4]. Outro especto fundamental 
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na poupança de combustível nos transportes é o tipo e a manutenção dos pneus. A gestão mais 

inteligente de frotas, através de um processo de seleção dos veículos mais eficientes, a partir da sua 

alocação a serviços de acordo com as suas características, é outro fator a ter em conta, pois através 

da análise da atividade da frota é possível reduzir os gastos em combustível. Em alguns casos, esta 

gestão visa minimizar o número de veículos ou distâncias e frequência das viagens, alterando a 

operacionalidade das frotas, registando-se 5% de poupanças no consumo de combustível [24].  

Em Portugal tem existido uma preocupação relativamente ao nível de consumos intensivos de 

energia. Através da Portaria nº 359/82 de 7 de Abril, foi posto em execução o primeiro regulamento 

de gestão do consumo de energia, com aplicação às instalações consumidoras intensivas de 

energia. Tal como apresentado anteriormente, o setor dos transportes é dos principais consumidores 

de energia em Portugal, sendo que este consumo apresenta características específicas, bem 

diferentes dos outros setores. Por este motivo foi aprovado um regulamento próprio para este setor, 

através da Portaria nº 228/90 de 27 de Março [25], que define as regras que visam a racionalização 

dos consumos de empresas de transportes e empresas com frota própria que excedam um consumo 

global/ano superior a 500 tep, obrigando essas empresas a avaliar regularmente a sua situação 

energética. Esta avaliação é realizada através de auditorias energéticas, das quais são propostas 

pela empresa auditora medidas de eficiência energética apresentadas no Plano de Racionalização 

de Energia (PRCE), que terá de ser implementado tendo em vista a otimização dos consumos 

energéticos durante um período de 3 anos. Estas medidas devem levar à redução de 5% do 

consumo de energia num período de 3 anos. 

Neste contexto, particularmente no caso de estudo abordado neste trabalho, que consiste numa frota 

de veículos ligeiros e pesados, é importante caracterizar o consumo de energia bem como a 

realização de uma análise de alternativas que permitam a sua redução, em entidades que se 

encontrem numa situação idêntica ao que foi mencionado anteriormente. Sendo assim, na secção 

1.2 serão abordados alguns conceitos e alternativas existentes mais estudadas, que podem ser 

aplicados no contexto real de empresas que apresentem consumos superiores ao estipulado por lei, 

tanto a nível de VL bem como de VP, dando-se maior ênfase a formações em eco-condução, 

introdução de VE e VGN, e substituição de pneumáticos. 
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1.2 Estado da arte 

Nesta secção serão exploradas medidas existentes que são mais estudadas atualmente, que 

permitem uma melhoria de eficiência energética no setor dos transportes. Para além disto, serão 

efetuadas comparações energéticas e ambientais entre veículos de tecnologia alternativa e 

convencionais, sendo utilizados os conceitos de análise de ciclo de vida (Life Cycle Assessment-

LCA), Poço-ao-Depósito (Well-To-Tank-WTT), Depósito-à-Roda (Tank-To-Wheel-TTW) e Poço-à-

Roda (Well-To-Wheel-WTW). A análise de LCA é uma técnica utilizada na avaliação de impactes 

económicos e ambientais de qualquer tipologia de veículo e combustível durante a sua vida útil. A 

fase de WTT inclui todos os impactes e emissões resultantes da produção de combustível e a fase 

TTW contabiliza as emissões e consumo energético associado à utilização do veículo, sendo que 

estas duas fases podem ser englobadas na fase WTW. 

1.2.1 Pneus com menor resistência ao rolamento 

Um aspeto fundamental na poupança de combustível nos transportes é o tipo de pneus e a sua 

manutenção. Os pneus, devido principalmente à sua resistência ao rolamento, representam 20% a 

30% do consumo de combustível do veículo, pelo que um baixo valor de resistência ao rolamento 

implica uma maior eficiência, [26]. A comissão europeia, seguindo o pensamento de uma mobilidade 

sustentável nos países da UE, regulamentou a etiquetagem de pneus relativamente ao desempenho 

do mesmo. A diretiva EC 1222/2009 implica que todos os pneus novos comercializados na UE a 

partir de 1 de Novembro de 2012, tenham uma etiqueta especial, tal como se verifica na Figura 4, 

que informa sobre a performance dos pneus ao nível de eficiência energética, aludindo diretamente 

ao consumo de combustível e emissões de CO2, à aderência em piso molhado (que influi claramente 

na segurança) e ao ruído que se relaciona com a poluição acústica. Ficaram isentos desta 

regulamentação os pneus recauchutados, os pneus com pregos ou de competição, entre outros [26].  

 

Figura 4 - Nova etiqueta de pneus. Fonte: [26]. 

 

A classe de eficiência do pneu é atribuída de acordo com o seu coeficiente de resistência ao 

rolamento (𝐶𝑅𝑅), numa escala que abrange o intervalo de “A-G”, sendo “A” a classe mais eficiente e 

“G” a menos eficiente. A resistência ao rolamento define-se como a força que se opõe ao movimento 

do pneu, ou seja, é a força necessária para manter o pneu em rolamento, pelo que a mudança de “G” 
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para “A” poderá conduzir a reduções de consumo na ordem dos 9% [27]. O 𝐶𝑅𝑅 pode ser definido 

através da Equação 1, sendo Fx a força de resistência, com a mesma direção e sentido contrário ao 

rolamento, e a força normal Fz [28]. 

 
𝐶𝑅𝑅 =

𝐹𝑥

𝐹𝑧

 (𝐾𝑔/𝑡𝑜𝑛) Equação 1 

 

A aderência em piso molhado e qualidade de travagem são indicados através do índice de aderência 

em piso molhado (σ), definido pela UE, a escala utilizada é semelhante à atribuída à eficiência, 

sendo “A” a classe mais segura e a classe “G” a que apresenta pior performance. Por fim, o ruído é 

medido em decibéis (db), sendo N o valor medido de ruido exterior do rolamento, estando dividido 

em três escalas de acordo com valores limite. A tabela de regulamentação divide os pneus por 

classes [26]: classe C1 associada a VL de passageiros; a classe C2 a VL de carga e; a classe C3 a 

VP. Na Tabela 1 e Tabela 2, estão representados os valores de CRR definidos para a atribuição da 

classe de pneu para as três categorias de veículos, sendo que, para o CRR, na categoria C1 e C2 

não existe a classe de pneu “D”, bem como para a categoria C3 não existe a classe de pneu “G”. 

Para o valor referente à aderência em piso molhado, a classe “G” não é atribuída, assim como nas 

categorias C1 e C2 a classe de pneus “D” também não é contabilizada.  

Tabela 1 – Valores de CRR (quilogramas por tonelada) para os três tipos de pneu. Fonte: [26]. 

Pneus C1 Pneus C2 Pneus C3 

CRR (𝒌𝒈/𝒕𝒐𝒏) 
Classe 
Pneu 

CRR (𝒌𝒈/𝒕𝒐𝒏) 
Classe 
Pneu 

CRR (𝒌𝒈/𝒕𝒐𝒏) 
Classe 
Pneu 

𝑪𝑹𝑹 ≤ 𝟔, 𝟓 A 𝑪𝑹𝑹 ≤ 5,5 A 𝑪𝑹𝑹 ≤ 4,0 A 

𝟔, 𝟔 ≤ 𝑪𝑹𝑹 ≤ 𝟕, 𝟕 B 5,6 ≤ 𝑪𝑹𝑹 ≤ 6,7 B 4,1 ≤ 𝑪𝑹𝑹 ≤ 5,0 B 

𝟕, 𝟖 ≤ 𝑪𝑹𝑹 ≤ 𝟗 C 6,8 ≤ 𝑪𝑹𝑹 ≤ 8 C 5,1 ≤ 𝑪𝑹𝑹 ≤ 6,0 C 

Não é contabilizado D Não é contabilizado D 6,1 ≤ 𝑪𝑹𝑹 ≤ 7 D 

𝟗, 𝟏 ≤ 𝑪𝑹𝑹 ≤ 𝟏𝟎, 𝟓 E 8,1 ≤ 𝑪𝑹𝑹 ≤ 9,2 E 7,1 ≤ 𝑪𝑹𝑹 ≤ 8 E 

𝟏𝟎, 𝟔 ≤ 𝑪𝑹𝑹 ≤ 𝟏𝟐 F 9,3 ≤ 𝑪𝑹𝑹 ≤ 10,5 F 𝑪𝑹𝑹 ≥ 8,1 F 

𝑪𝑹𝑹 ≥ 𝟏𝟐, 𝟏 G 𝑪𝑹𝑹 ≥ 10,6 G Não é contabilizado G 
 

Tabela 2 – Valores de σ para os três tipos de Pneus. Fonte: [26]. 

Pneus C1 Pneus C2 Pneus C3 

Σ 
Classe 
Pneu 

σ 
Classe 
Pneu 

σ 
Classe 
Pneu 

1,55 ≤ 𝛔 A 1,40 ≤ 𝛔 A 1,25 ≤ 𝛔 A 

1,40 ≤ 𝛔 ≤ 1,54 B 1,25 ≤ 𝛔 ≤ 1,39 B 1,10 ≤ 𝛔 ≤ 1,24 B 

1,25 ≤ 𝛔 ≤ 1,39 C 1,10 ≤ 𝛔 ≤ 1,24 C 0,95 ≤ 𝛔 ≤ 1,09 C 

Não é contabilizado D Não é contabilizado D 0,80 ≤ 𝛔 ≤ 0,94 D 

1,10 ≤ 𝛔 ≤ 1,24 E 0,95 ≤ 𝛔 ≤ 1,09 E 0,65 ≤ 𝛔 ≤ 0,79 E 

𝛔 ≤ 1,09 F 𝛔 ≤ 0,94 F 𝛔 ≤ 0,64 F 

Não é contabilizado G Não é contabilizado G Não é contabilizado G 

 

Como mencionado anteriormente, uma forma de obter reduções no consumo de combustível é 

através da redução do 𝐶𝑅𝑅, verificando-se que, no caso particular dos VP, este corresponde cerca 

de 13% do consumo total de energia, sendo que a maioria destes veículos utiliza nos eixos dos 

reboques e nos seus eixos de tração uma configuração de pneus dois-a-dois [29]. É possível reduzir 
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o consumo de combustível nestes veículos através da utilização de uma configuração de um só 

pneu, que sendo mais largo e mais estreito que a soma da configuração dois-a-dois, permite reduzir 

o peso e o 𝐶𝑅𝑅 [29]. Esta configuração permite reduzir cerca de 12% o 𝐶𝑅𝑅 levando a reduções no 

consumo de combustível na ordem dos 2% a 10%, sendo que um estudo realizado no Canadá indica 

que seis de sete frotas empresariais, utilizando esta configuração nos seus veículos, relataram 

reduções nos consumos entre 3,5% a 12% [30]. 

Para além dos fatores acima referidos, o 𝐶𝑅𝑅 depende também da temperatura da cobertura do pneu 

bem como da pressão interna deste. Verifica-se que o valor de 𝐶𝑅𝑅 diminui com o aumento da 

temperatura, devido principalmente à expansão do ar no interior do pneu. À medida que a 

temperatura aumenta, a pressão no interior do pneu também aumenta, levando a uma redução da 

deflexão do mesmo e, consequentemente. a um menor consumo de combustível [31].  

Neste contexto, a pressão dos pneus desempenha um papel fundamental uma vez que as variações 

desta podem-se traduzir num aumento constante dos consumos de combustível do veículo. 

Consequentemente, o 𝐶𝑅𝑅 diminui à medida que a pressão no interior aumenta [28]. Por princípio, a 

elevada pressão, para além de tendencialmente reduzir a aderência e logo as condições de 

segurança, a durabilidade do pneu e o conforto de utilização ficam também comprometidos. Por 

outro lado, uma insuficiente pressão de enchimento implica um incremento indesejado de 

temperatura que provoca a degradação irreversível dos componentes do pneu, uma vez que ocorre 

um aumento da amplitude de flexão do mesmo. Esta degradação pode, eventualmente, levar à 

destruição do pneu.  

Em termos de frotas de VP, é bastante comum as empresas optarem por pneus recauchutados, uma 

vez que este tipo de pneus é mais barato em detrimento da colocação de pneus novos [32]. A 

recauchutagem é um processo que transforma pneus usados em pneus que podem ser reutilizados. 

Verifica-se que este processo é aplicado em 80% dos pneus usados, enquanto que nos VL esta 

percentagem é bastante menor, devido ao facto deste método não ser muito procurado nesta 

categoria de veículos [33]. 

 

1.2.2 Eco-condução 

No setor dos transportes existem três fatores principais que influenciam o consumo de combustível: o 

veículo, as condições da estrada durante a condução e; as ações do condutor [34] [35]. Uma das 

medidas mais utilizadas no âmbito da promoção da eficiência energética neste setor é a promoção 

da eco-condução. Esta é uma técnica que encoraja os condutores a adquirirem hábitos de condução 

mais eficientes, ecológicos e seguros, bem como uma manutenção mais eficiente do veículo, 

permitindo assim otimizar os consumos e, consequentemente, o nível de emissões, podendo ser 

aplicada para qualquer tipologia de veículo ou tecnologia [36]. Algumas das regras básicas da eco-

condução incluem [36]: 
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• Circulação com velocidade constante, trocando de mudança entre 2000 e 2500 rotações por 

minuto (rpm), para permitir rotações baixas; 

• Redução de travagens bruscas, através de uma previsão antecipada das condições de 

transito; e 

• Verificação regular da pressão dos pneus: uma pressão cerca de 25% abaixo da pressão 

nominal aumenta em 10% o coeficiente de fricção dos pneus (Secção 1.2.1), resultando no 

aumento do consumo de combustível em 2%. 

Estas estratégias são importantes para a redução de consumo energético do veículo uma vez que se 

relacionam com os princípios básicos da dinâmica do veículo, que dizem respeito às forças aplicadas 

neste e que são uma consequência do movimento do mesmo. A Equação 2 [37] demonstra a 

segunda lei de Newton, na qual é possível observar a influência do tipo de condução nas forças 

aplicadas ao veículo, nomeadamente as forças de propulsão (Fprop), de travagem/resistência ao 

rolamento (𝐹𝑟𝑜𝑙) (Secção 1.2.1), aerodinâmica (𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜) e em planos inclinados, a força gravítica (𝐹𝑔), 

sendo 𝑚𝑣 e �̈�𝑣, a massa e acelaração do veículo, respectivamente. As duas primeiras regras, por 

exemplo, permitem reduzir o termo Fprop e, por conseguinte, uma menor variação da energia utilizada 

pelo veículo, ou seja, um menor consumo de combustível. A terceira regra permite reduzir as perdas 

por atrito, traduzindo-se assim num menor consumo de combustível. 

                                     𝑚𝑣�̈�𝑣 =  Fprop − 𝐹𝑟𝑜𝑙 − 𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 − 𝐹𝑔 Equação 2 
 

A implementação da eco-condução envolve a realização de formações a condutores para que estes 

assimilem novos comportamentos e alterem os seus hábitos de condução. Verifica-se que o intervalo 

de redução de consumo, tanto para VL como para VP é idêntico, apresentando um elevado grau de 

variabilidade, aproximadamente entre 2% e 40% de melhorias [36]. Isto deve-se essencialmente à 

dependência que o sucesso da implementação deste tipo de formação apresenta relativamente à 

vontade/disponibilidade dos condutores a aderirem e a sensibilizarem-se com a finalidade da 

formação em eco-condução, bem como do tipo de tecnologia de veículos e da sua operação [38] 

[39].  

Outra razão para esta variabilidade prende-se com a perda de hábitos adquiridos com a formação 

por parte de alguns condutores alguns meses após a ocorrência da mesma, devido à falta sobretudo 

de incentivos/motivação para que se continuem a adaptar os novos hábitos de condução, ou devido 

à existência de sistemas que forneçam feedback aos condutores sobre os seus comportamentos em 

cada viagem [40]. Uma consequência da adoção destes novos hábitos refere-se à redução de 

emissões, no entanto verifica-se que enquanto imediatamente após a formação, os condutores 

tendem a reduzir as emissões de CO2 ,e consequentemente o consumo de combustível em 10%, 

esse valor reduz ao fim de um ano após a formação, evidenciando o que foi dito anteriormente [41].  

Na Tabela 3, apresentam-se alguns estudos efetuados em VL e VP, no qual se verifica a 

variabilidade das reduções obtidas, dependendo essencialmente do tipo de formação (por turmas ou 
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formação individual), número de alunos, bem como o método de avaliação (formação em circuito 

fechado ou em contexto real).  

Tabela 3 - Estudos realizados no âmbito de formações de eco-condução. 

Local e ano 
Tipo de 
veículo 

Método de treino e contexto de 
utilização 

Impactes Referência 

Reino 
Unido,2005 

VP 
Formação com utilização de simulador, 

abrangendo mais de 600 alunos. 

3,5% de redução 
imediatamente após 

formação. 
[42] 

EUA ,2007 VP 
Formação de 36 alunos, através de 
aulas com condução em percurso 

fechado. 

33,6% a 40,5% logo 
após a formação. 

[43] 

Australia,2009 VP 
Formação através de aulas, com 
condução em contexto real com 

percursos pré-definidos, para 12 alunos. 

27,3% após 
formação;26,9% após 

3 meses. 
[44] 

Europa,2010 VP 

Aulas com acompanhamento individual 
dos resultados através de feedback 
mensal, através de condução em 

ambiente real, para 322 formandos. 

9,4% sem 
identificação do 

período. 
[45] 

EUA,2011 VP 

Formação individual durante condução 
em ambiente real, em veículos com 
sistema de monitorização, para 695 

formandos. 

13,7% após 2 meses. [39] 

FIAT Eco-
drive,2010 

(VL) 
VL 

Sistema de avaliação do desempenho 
de condutores, de acordo com a 

utilização das mudanças, velocidade e 
acelerações. Comparação dos hábitos 
finais e iniciais para um período de 30 

dias. 

6%(atingindo-se 16% 
nos 10% melhores 

condutores). 
[46] 

EUA,2014 VP 

Formação de 46 alunos individualmente 
durante condução em ambiente real, em 
veículos com sistema de monitorização 

e incentivos financeiros. 

2.6% (5.4com 
incentivos) para 

“sleeper cabs” e 5.2% 
(9.9% com 

incentivos) para “day 
cabs” ao fim de 2 

meses. 

[47] 

Ford e German 
Road Safety 
Council,2000 

(VL) 

VL 
Escolha aleatória de 300 participantes 

da DVR. 

25% de redução no 
consumo após 

formação e 10% a 
longo prazo (12-18 
meses depois da 

formação). 

[48] 

 

Para formações com a utilização de simuladores obtiveram-se reduções de cerca de 3,5% [42], 

inferior à registada em formações com condução em contexto de circulação real, cerca de 27,3% 

logo após formação, sendo que este valor se mantém após 3 meses [44]. Um estudo efectuado em 

alguns países da Europa incidindo na formação regular de 322 condutores de tratores, com feedback 

mensal sobre o desempenho de cada condutor a nível de consumo de combustível, registou 

melhorias de 9,4% [45], por outro lado, nos EUA um estudo semelhante, indicou uma melhoria de 

13,7% após dois meses de formação, sendo que neste caso os veículos possuíam sistemas de 

monitorização [39]. Outro estudo em contexto real de circulação com sistema de monitorização, 

avaliou o impacte de incentivos financeiros, premiando os condutores pelos bons resultados obtidos. 

Este estudo foi realizado para dois tipos de VP: o primeiro no qual o veículo está equipado com uma 

cabine para o condutor descansar (do inglês “Sleeper-Cab”) no qual sem incentivos financeiros se 

obteviram 2,6% de melhorias face aos 5,4% registado com incentivos ao fim de dois meses; no 
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segundo caso o VP não incluía este tipo de cabine (do inglês “Day-Cabe”), obtendo-se, em dois 

meses, uma melhoria de 5,2% sem incentivos comparativamente uma melhoria de 9,2% com 

recompensa financeira [47].  

Dois casos apresentados na Tabela 3 fazem referência a VL. O primeiro caso refere-se a um estudo 

desenvolvido pela FIAT através da utilização do seu software, instalado nos veículos vendidos pela 

marca (“FIAT Eco-Drive Programm”), no qual regista os comportamentos de condução referente a 

cada condutor. Através dos dados recolhidos concluiu-se que se obteve uma melhoria, em média, de 

cerca de 6% no consumo de combustível e emissões de CO2 associadas, sendo que para os 10 

melhores condutores registados, obteve-se uma melhoria de 16% [46]. Outro estudo foi realizado 

pela Ford em parceria com o concelho de segurança rodoviário alemão (German Road Safety 

Council) no qual cerca de 300 pessoas foram escolhidas aleatoriamente para obter formação. 

Obtiveram-se resultados, em média, de 25% de melhoria com a adoção de hábitos de eco-condução 

logo apos a formação e 12% num período de 12-18 meses apos formação [48].  

Uma vez que se verifica uma redução de hábitos adquiridos pelos condutores ao longo do tempo 

[35], bem como o registo de melhoria nas reduções obtidas com sistemas de monitorização [49], é 

notório que a implementação deste tipo de sistemas que fornecem feedback aos formandos 

relativamente ao seu desempenho em condução, bem como de incentivos financeiros são 

necessários para se manter os níveis de redução de consumo de combustível. Existem alguns 

sistemas de avaliação de performance, que podem ser utilizados no âmbito das formações em eco-

condução: Um dos sistemas existentes é o Cartrack [50], que cria relatórios com uma análise 

individual do tipo de condução do condutor associado ao veículo com este sistema instalado, 

podendo ser utilizado como forma de criar perfis de condutores de forma a atribuir prémios 

monetários. Outros sistemas existentes no mercado utilizam ligação Can-Bus ao veículo, que fornece 

informações relativamente à posição do acelerador, mudança selecionada ou mesmo o consumo 

instantâneo de combustível [49]. 

 

1.2.3 Gás Natural como combustível alternativo 

Tal como indicado na secção 1.1, a comissão europeia pretende reduzir a dependência que se 

verifica atualmente no setor dos transportes face ao petróleo, apostando no desenvolvimento de 

novas tecnologias bem como na utilização de combustíveis alternativos, de forma a atenuar o forte 

impacte ambiental que se verifica para este setor, bem como a promoção de uma melhoria na 

eficiência energética [51]. Neste sentido, a diretiva 2014/94/UE, estabelece para os Estados-

Membros, um quadro comum de medidas aplicáveis à criação de uma infraestrutura para 

combustíveis alternativos na UE. Assim, cada Estado-Membro deve adotar um quadro de política 

nacional para o desenvolvimento do mercado de combustíveis alternativos para, no caso concreto do 

gás natural, estabelecer uma rede de estações de abastecimento de VGN em todas as estradas 

contempladas nas Redes Transeuropeias de Transportes, eixo Portugal/Espanha – resto da Europa 

[52]. 
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O gás natural é um combustível fóssil constituído essencialmente por metano (CH4) [53], podendo 

existir tanto na sua forma comprimida (GNC) como liquefeita (GNL). No caso do GNC, o gás natural é 

comprimido a 1% do seu volume em condições normais de temperatura e pressão (PTN), cerca de 

273K e 1 bar, sendo transferido, no caso especifico de Portugal, até estações de abastecimento pela 

rede nacional de transporte de gás natural. Por outro lado, o GNL é obtido através da condensação 

do gás natural até uma temperatura de -162ºC, sendo transportado por via marítima. O GNL ocupa, 

em volume, cerca de 0,71% do gás natural em estado gasoso [51] [54]. No caso do GNC, o seu 

processo de armazenamento nas infra-estruturas de abastecimento existente, deverá ocorrer a uma 

pressão de 200 bar, enquanto que por outro lado, o GNL é armazenado em estado liquido na sua 

temperatura de evaporação, a aproximadamente 8 bar [51]. Para além disto, o gás natural pode ter 

uma origem não fóssil e renovável sendo denominado biometano, caso seja obtido através de 

resíduos.  

O gás natural apresenta, tanto na sua forma comprimida como na forma liquefeita, algumas 

características que lhe conferem uma grande vantagem para a sua utilização como combustível em 

veículos: apresenta na sua composição menor número de átomos de carbono, uma vez que o seu 

componente principal (metano) apresenta o menor número de átomos de carbono de todos os 

hidrocarbonetos, originando uma menor formação de CO2 e CO durante a sua combustão; a nível de 

segurança, em caso de ocorrência de fugas em VGN, este dissipar-se-ia na atmosfera visto ser mais 

leve do que o ar, bem como por só apresentar perigo de explosão no intervalo de 5 a 15% de mistura 

com o ar; o seu elevado índice de octanas (130) reflete-se num elevado índice de resistência à 

detonação, permitindo uma maior razão de compressão durante o processo de combustão, 

reduzindo o ruido do motor [55]. Verifica-se que o poder calorifico inferior, ou seja, a densidade 

energética do GNC, cerca de 9 𝑀𝐽/𝑙, é bastante menor que os aproximadamente 21 𝑀𝐽/𝑙 do GNL, o 

que faz com que seja necessário um menor volume para armazenar a mesma energia de GNL face a 

GNC, refletindo-se numa maior autonomia que o torna atrativo para transporte de longa de distância 

[56]. Por este motivo, o GNL é mais adequado para veículos de frotas pesadas (até 40 toneladas) 

que percorram mais de 400 𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎. Por outro lado, os sistemas GNC, por serem menos complexos 

e em termos de requerimentos de espaço necessário face aos sistemas GNL, são mais adequados 

para VL, e para VP até 12 toneladas que percorram menos de 400 𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎 [57].  

Em 2014, existiam a circular nos países da UE cerca de 1.4 milhões de veículos movidos a GNC, 

representando cerca de 0,7% dos veículos registados na UE incluindo a Suíça, sendo que a Itália e a 

Alemanha são os países com maior representação na UE com cerca de 77% e 8% do total de 

veículos GNC na UE, respetivamente, sendo que a nível mundial o Paquistão e o Bangladesh são os 

países com maior percentagem de VGN existente no mundo, cerca de 80% e 62%, respetivamente. 

No caso de Portugal, neste mesmo ano, apresentava uma taxa de apenas 0,04% de VGN na UE, 

cerca de 473 veículos sendo 429 correspondentes à categoria de pesados e 64 a VL [58] [59]. Na 

Tabela 4, representam-se o número de postos de abastecimento existentes para alguns países da 

UE, sendo a base de suporte e de incentivo para a introdução VGN na UE: 
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Tabela 4 - Número de postos de abastecimento de gás natural para três países da UE. Fonte: [58]. 

País Postos de abastecimento Data da Ultima atualização 

Portugal 9 2017 

Itália 1046 2016 

Alemanha 914 2016 

 

O GNC utiliza atualmente a tecnologia dos motores de combustão interna (MCI), podendo ser 

adaptado a partir de motores de ciclo Otto (motores a gasolina) ou a ciclo Diesel. Devido às suas 

propriedades químicas, o gás natural normalmente requer uma combustão por ignição característica 

dos motores de ignição por faísca a gasolina, sendo por isso mais utilizado neste tipo de tecnologia. 

Os motores podem ser bi-fuel em motores de ciclo Otto, podendo operar alternadamente entre gás 

natural e gasolina, permitindo a obtenção de uma maior autonomia. Os motores Diesel são mais 

eficientes devido ao seu maior valor de razão de compressão, sendo que a ignição se inicia através 

da utilização do calor gerado no processo de compressão do combustível. Nestes, também é 

possível a introdução de GNC, sendo que utiliza uma pequena porção de gasóleo para iniciar a 

ignição, dado que o gás natural apresenta uma temperatura de auto-ignição maior, não entrando em 

combustão para as razões de compressão típicas dos motores diesel, permitindo manter a 

autonomia verificada nestes motores devido ao alto número de octano do metano [54] [55]. 

Na Tabela 5, apresenta-se uma comparação no consumo energético e no fator de emissão de três 

tecnologias diferentes, no qual se verifica que a viatura a GNC tem um consumo energético mais 

elevado, mas menos emissões associadas, face a um veiculo a gasóleo.  

Tabela 5 - Consumo energético por quilómetro e fatores de emissão para diferentes tipos de tecnologia na fase 
TTW. Fonte: [4]. 

Tecnologia de 
veículo 

Consumo energético por 
quilómetro (𝑀𝐽/𝑘𝑚) 

CO2 

(𝑔/𝑘𝑚) 
HC 

(𝑔/𝑘𝑚) 
CO 

(𝑔/𝑘𝑚) 
PM 

(𝑔/𝑘𝑚) 
NOX 

(𝑔/𝑘𝑚) 

MCI Gasolina 2,12 154 0,10 1,12 0,005 0,05 

MCI Gasóleo 1,96 146 0,05 0,50 0,02 0,21 

VGN 2,04 116 0,24 0,40 0 0,08 

 

Os motores de ignição por faísca apresentam uma combustão próxima da estequiometria, sendo que 

a sua eficiência de combustão é inferior à verificada nos motores a gasóleo devido essencialmente à 

menor razão de compressão e ao mecanismo de “borboleta” (throttling) para controlar o 

funcionamento do motor a carga parcial. Nestes motores, a quantidade de ar introduzido na mistura 

ar-combustível é regulada pelo pedal de acelerador dos carros, ligado ao mecanismo “borboleta” que 

regula assim a entrada de ar na câmara de combustão. A razão de compressão é inferior para evitar 

o fenómeno de “Knocking”, pelo que os VGN apresentarão maiores consumos face a viaturas diesel.  

Em termos de emissões, dado o reduzido número de átomos de carbono existente no gás natural, 

verifica-se que neste as emissões de CO2 e CO são inferiores às emissões correspondentes de 

veículos a gasóleo, sendo que no caso do CO2, este apresenta um valor de gramas de CO2 emitido 

por unidade energética (𝑔𝐶𝑂2/𝑀𝐽) cerca de 28% inferior a viaturas a gasóleo. A redução verificada 

nas emissões de NOX devem-se essencialmente ao rácio ar-combustível nos motores de ignição por 
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faísca ser próximo da estequiometria, ou seja, menor concentração de oxigénio na mistura em VGN. 

Por outro lado, nas viaturas diesel a combustão realiza-se em excesso de ar, favorecendo a 

formação de NOX [60]. No entanto as emissões de compostos orgânicos voláteis (VOC) são 

superiores. O VOC presentes nos gases de escape é consequência de uma combustão incompleta 

devido a uma combustão rica ou devido ao fenómeno de “Quenching” nas paredes da câmara de 

combustão. À medida que a chama se aproxima das paredes da câmara de combustão, ocorre uma 

perda gradual de calor para as paredes  do cilindro, ou seja, quando a frente de chama se aproxima 

das paredes, a temperatura do gás à frente da chama cai abaixo do ponto de iginição, provocando 

um extinção desta devido a perdas de calor. Esta extinção dá origem a combustível não queimado, 

visto que em certas ocasiões, dado que a combustão ocorre em situação próxima da estequiometria, 

poderá não existir oxigénio suficiente para a combustão da totalidade do metano. Porém, certos 

estudos indicam que caso não se considere o metano (Non-Methane Hydrocarbons), as emissões de 

VOC podem ser inferiores relativamente às viaturas a diesel [61].  

Um estudo realizado no Canadá, comparou VP de recolha de resíduos urbanos a gás natural e 

gasóleo, utilizando dados operacionais em tempo real para estimar o custo global e ambiental do 

impacte da adoção desta tecnologia de veículo. Neste estudo obteve-se 24% de redução nas 

emissões de CO2eq., concluindo que a introdução de VGN fornece uma estratégia viável e realista a 

curto prazo para as cidades e municípios para reduzir as emissões de GEE [62]. Outro estudo 

efetuado com o mesmo tipo de veículo, na cidade de Milão, Itália, verificou que de 2005 a 2010 se 

observou 32%, 22% e 15% de redução nas emissões de PM, NOX e VOC, respetivamente, pela 

renovação de veículos que utilizam combustíveis tradicionais por VGN [63].  

Outro estudo incidiu sobre a frota de VL, alimentado por gás natural e gasóleo, da cidade de Surrey, 

British Columbia, Canadá. O principal objetivo deste estudo era a realização de estimativas realistas 

das emissões em LCA, custos e uso de energia de veículos movidos a combustíveis alternativos, de 

forma a fornecer informações para os gestores de frota antes da aquisição desses veículos. Os 

autores estimaram que a mudança de gasóleo para VGN resultaria num aumento de 2% no uso de 

energia em LCA. Além disso, os resultados revelaram que a emissão de poluentes como  CO e NOx 

de VGN pode aumentar em relação aos veículos a gasóleo. No entanto, estimou-se também que se 

obtêm reduções significativas das emissões de GEE em cerca de 34% [64]. A nível económico, um 

estudo realizado em Madrid, Espanha, verificou que a introdução de 128 autocarros a gás natural 

conduziu a reduções nas emissões de NOX entre 30%-50% face aos veículos a gasóleo substituídos, 

indicando que os VGN introduzidos são 20% mais caros face aos veículos a gasóleo convencional 

[65]. 

Apesar dos benefícios verificados nas reduções das emissões, a adoção destas tecnologias tem sido 

lenta, pelo que a sua representação na frota europeia é ainda muito reduzida. A razão para este facto 

está relacionada, principalmente, com as incertezas sobre o seu desempenho e custos de aquisição 

mais elevados, reduzida taxa de renovação atual das frotas tornando os impactes desta tecnologia 

pouco imediatos [4] [11] bem como a falta de infra-estrutura de abastecimento e o seu custo 

associado, nomeadamente a nível do GNL, para o qual é necessário criar sistemas de transporte por 
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pipeline até aos postos de abastecimento bem como a nível de condições de armazenamento 

necessários para o GNC [11]. Na Tabela 6 representam-se alguns dos poucos modelos existentes no 

mercado em Portugal.  

Tabela 6 - Modelos de VL e VP existentes em Portugal. Fonte: [54]. 

Tipologia de veiculo Modelos 

Ligeiros 
FIAT Punto 

FIAT Dóblo 

Pesados 

Iveco Stralis 

Renault Premium 300.26 S 6X*24 

FIAT Ducato Natural Power 

Iveco Stralis, GNC ou GNL 

 

1.2.4 Veículos elétricos 

Tal como indicado na secção 1.1, a UE traçou como objetivo para 2020 a utilização de 20% de fontes 

de energia renováveis no consumo final de energia, sendo que no setor dos transportes esse valor 

corresponde a 10%. No caso concreto de Portugal, para além dos objetivos em comum com a UE, 

pretende integrar cerca de 60% de fontes de energia renovável na produção de eletricidade até 2020 

[13]. No período de 2004-2014 a produção de eletricidade a partir de fontes de energia renovável nos 

países da UE aumentou de 13,5% para 24,9%, sendo que em 2014 a percentagem destas fontes no 

consumo de energia final correspondeu a cerca de 16% [12] [66]. Em Portugal, a produção de 

eletricidade a partir de fontes renováveis tem vindo a aumentar recentemente, sendo que em 2014 

essa produção correspondeu a 61% do total de energia produzida [67]. 

Atualmente o uso da eletricidade para a mobilidade é mais representativo no setor ferroviário, sendo 

que cerca de 54% das linhas ferroviárias na UE encomtram-se eletrificadas. No entanto, o setor 

rodoviário tem vindo a apresentar um crescente aumento no consumo de energia elétrica, 

principalmente através do setor automóvel [11]. Nesta perspetiva tem-se verificado uma aposta na 

mobilidade elétrica no setor automóvel através da introdução de veículos de tecnologia alternativa, 

nomeadamente veículos movidos a eletricidade, de forma a ir ao encontro dos objetivos delineados 

pela UE. 

Existem vários tipos de veículos com a utilização deste tipo de energia, nomeadamente os Battery 

Electric Vehicles, convencionalmente mais conhecido por VE, Plug-in Hybrid Electric Vehicles 

(PHEV) e Fuel Cell Vehicles [4]. O VE caracteriza-se pela utilização exclusiva de energia elétrica 

armazenando-a em baterias, não tendo emissões associadas durante a fase de circulação. Os 

PHEV, caracterizam-se pela combinação da utilização da tecnologia dos motores de combustão 

interna com os benefícios dos motores elétricos. Por fim, os veículos a pilha de combustível utilizam 

o hidrogénio como fonte  para a produção de energia elétrica [68].  

Na UE, os veículos PHEV e VE corresponderam, em 2014, a cerca de 0,7% do número de registo de 

veículos novos, no entanto em países como Noruega e a Holanda a venda destes veículos atingiu 

valores de 13,8% e 3,1%, respetivamente [69]. Em Portugal, a tecnologia mais vendida entre as três 

http://apvgn.pt/iveco-stralis-gnc-ou-gnl/
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mencionadas anteriormente é a dos VE, tendo em 2014 sido vendidos 165 veículos face aos 135 de 

PHEV, sendo dada por isso maior ênfase a esta tecnologia [11] [70] [71] . 

Outra característica associada aos VE é a possibilidade de serem atingidas reduções significativas 

na produção de ruído durante a sua utilização, dado que o seu funcionamento não depende de um 

processo de combustão [11] [72]. As emissões associadas aos VE são sobretudo originadas em 

locais distintos ao da sua utilização, nomeadamente nos locais de produção de energia elétrica, 

como centrais termoelétricas ou em parques eólicos. No entanto, mesmo considerando este facto, 

esta tecnologia continua a apresentar excelentes contribuições na redução da emissão de poluentes, 

uma vez que apresenta emissões de GEE nulas na fase TTW, dependendo apenas das fontes que 

permitem a produção de eletricidade. Desta forma, os VE poderão contribuir de forma acentuada 

para a redução da emissão de GEE para a atmosfera na UE, uma vez que a emissão média de 

emissões de GEE do setor de energia elétrica na UE é inferior às emissões da frota europeia 

(corresponde a 78 𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑘𝑚 para VE), utilizando o fator de 540 𝑔 𝐶𝑂2/𝑘𝑊ℎ [73]. 

Na Tabela 7 apresenta-se um estudo que realiza uma comparação das emissões de gramas de CO2 

equivalentes por quilómetro emitidas para uma análise de LCA, para três tipos de tecnologias de 

veículos. Os valores associados às emissões dos VE tiveram por base o “mix” de geração de 

eletricidade verificado na UE em 2010. No entanto, este tem vindo a mudar significativamente com 

70% da capacidade instalada em 2013 proveniente de fontes de energia renováveis, sendo a maior 

parte dela eólica, tendo-se verificado que 27% da eletricidade produzida neste ano deveu-se às 

fontes de energia renovável [74]. Apesar de se verificar a emissão de 78 𝑔𝐶𝑂2 𝑒𝑞/𝑘𝑚 na fase WTW, 

verifica-se que mesmo assim é ainda inferior aos valores apresentados pelos motores de combustão 

interna. O valor registado na fase WTW referente às emissões associadas a VE podem variar, sendo 

que a produção de eletricidade por fontes renováveis desempenhará um papel importante para a 

descarbonização desta tecnologia. Tal como referido no início desta secção, as metas definidas pela 

UE conduzem a que este valor de emissões associado à fase WTW vá reduzindo ao longo do tempo. 

A UE estima que, de acordo com as politicas criadas, a produção de energia elétrica através de 

fontes de energias renováveis aumente para 35%, 43% e 50% em 2020, 2030 e 2050, 

respetivamente, face aos 20% registados em 2010 [11]. Em Portugal, um estudo conduzido na 

cidade de Lisboa, concluiu também que na fase WTW, a implementação de VE pode conduzir a 

reduções nas emissões de NOX até 21% e 71% comparativamente a veículos a gasolina e veículos 

diesel, respetivamente [75]. 

Tabela 7 - Emissões de CO2 equivalente (𝑔/𝑘𝑚) em WTW de diferentes tecnologias de veículos, considerando 
o “mix” de geração de eletricidade na UE em 2010. Fonte: [73]. 

Tecnologia de veículo WTT 𝑔𝐶𝑂2 𝑒𝑞/𝑘𝑚 TTW 𝑔𝐶𝑂2 𝑒𝑞/𝑘𝑚 WTW 𝑔𝐶𝑂2 𝑒𝑞/𝑘𝑚 

MCI Gasolina 29 156 185 

MCI Gasóleo 25 125 145 

VE 78 0 78 
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A Tabela 8 apresenta o consumo energético por quilómetro bem como as emissões de poluentes em 

gramas por quilómetro para as mesmas tecnologias da Tabela 7, na fase de utilização dos veículo 

(fase TTW), demonstrando que os VE são mais eficientes que os convencionais MCI, reduzindo 

significativamente as emissões durante a sua fase de condução.  

Tabela 8 - Consumo energético por quilometro e fatores de emissão para diferentes tipos de tecnologia na fase 
TTW. Fonte: [4]. 

Tecnologia 
de veículo 

Consumo 
energético 

por 
quilómetro 
(𝑀𝐽/𝑘𝑚) 

CO2 (𝑔/𝑘𝑚) HC (𝑔/𝑘𝑚) CO (𝑔/𝑘m) PM (𝑔/𝑘𝑚) NOX (𝑔/𝑘𝑚) 

MCI 
Gasolina 

2,12 154 0,10 1,12 0,005 0,05 

MCI Gasóleo 1,96 146 0,05 0,50 0,02 0,21 

VE 0,60 0 0 0 0 0 

 

Apesar destes benefícios a nível ambiental e em termos de eficiência energética, a sua maior 

implementação tem sido perturbada pela desvantagem que apresenta face aos MCI: a sua 

autonomia. Atualmente a implementação destes veículos não é viável para a tipologia de pesados. 

Neste tipo de veículos, o número de quilómetros percorridos diariamente é superior, normalmente, ao 

verificado em VL, necessitando por isso de grandes valores de autonomia, pelo que a tecnologia 

atual das baterias ainda não permite que os VE sejam uma opção viável para a autonomia requerida 

pelos VP. 

Por este motivo, verifica-se a maior utilização de VE em VL. Nestes, a sua autonomia atual permite a 

circulação entre 100-200 quilómetros diariamente, para VL pequenos ou médios, devido à 

capacidade das baterias. No entanto, estudos efetuados sobre padrões de condução indicam que a 

maioria dos condutores percorre em média uma distância de 50 𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎, o que se enquadra no 

intervalo de autonomia dos VE atuais [11]. No entanto, em 2012, a tecnologia destes veículos 

apresentou um grande avanço, através do desenvolvimento do modelo Tesla S, tendo, no entanto, 

um custo bastante elevado [76]. Este apresenta autonomia de cerca de 400 𝑘𝑚/𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 tendo dado 

um novo impulso ao melhoramento das autonomias das baterias dos VE atuais. O aumento do valor 

da autonomia será o fator chave nos próximos anos para uma maior implementação destes veículos. 

No entanto, o conceito de autonomias curtas, que atualmente já se encontra desenvolvido, até 150 

𝑘𝑚, devido ao seu baixo preço e enorme eficiência em meio urbano será igualmente importante [11]. 

Um dos grandes entraves à mudança para VE, prende-se com os elevados custos de aquisição face 

a veículos a gasóleo, aproximadamente 3.000 € mais caro [77] , bem como ao elevado custo das 

baterias, que correspondem a cerca de 40% do preço de aquisição de um VE [77] [78]. No entanto, 

com o desenvolvimento verificado nesta tecnologia, é expectável que o preço de aquisição se reduza 

ao longo do tempo. O custo de aquisição das baterias está previsto que reduza de 1000 €/𝑘𝑊ℎ, 

valor registado em 2010, para 200€/𝑘𝑊ℎ em 2020. Para além disto, é expectável uma diminuição do 

peso dos carros e aumento da sua eficiência global, sendo necessário um menor valor de 𝑘𝑊ℎ por 
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𝑘𝑚. Um estudo efetuado pela Bosch indica que para um intervalo de 200 𝐾𝑚 percorridos em 2020, 

será necessário menos 45% 𝑘𝑊ℎ consumidos de bateria, face aos valores de 2010 [11]. 

Apesar destes valores, a maioria dos países da UE tem criado planos de incentivo de aquisição 

desta tecnologia. Em Portugal, com a entrada em vigor do orçamento de estado para 2017, é 

atribuído um subsídio de 2.250€ na compra de um veículo totalmente elétrico de passageiros ou 

mercadorias novos sem matrícula, sem necessidade de abate de um veículo em fim de vida, bem 

como uma redução no valor a pagar de imposto sobre veículos e imposto único de circulação para 

VE plug-in de particulares [79].  

Outra questão fundamental é a necessidade duma infraestrutura de abastecimentos, que possibilite o 

carregamento dos veículos. Na Tabela 9 apresenta-se a infraestrutura de carregamento existente 

atualmente, disponível em alguns países, sendo que estes estão divididos em três tipos que 

descrevem a rapidez de carregamento: potência normal (≤3,7 kW); potência média (3,7-22 kW e 

potências altas (>22kW). As infraestruturas já disponíveis em configurações domésticas estão a ser 

complementadas por equipamentos de carregamento em parques de estacionamento ou edifícios 

empresariais. 

Tabela 9 - Infraestruturas de carregamento existentes em alguns países por tipo de carregamento. Fonte: [11]. 

Pais 
Carregamento normal e médio 

(<=22 kW) 
Carregamento rápido 

(>22 kW) 

Portugal 1192 58 

Reino Unido 10336 2164 

Holanda 23961 649 

Alemanha 13027 1190 

 

Existem quatro modos de carregamento para VE, diferenciados pelo tipo de segurança entre o VE e 

o posto de abastecimento, sendo que estas normas são idênticas em todos os países do mundo [80] 

[81]. No modo 1 o carregamento é feito a partir de uma tomada elétrica normal através de um 

simples cabo de extensão simples sem qualquer tipo de segurança. Este modo foi, no entanto, 

proibido em alguns países como a Austrália. O modo 2 utiliza igualmente uma tomada elétrica padrão 

usando, no entanto, um cabo especial Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE), normalmente 

fornecido pelo fabricante do VE. Neste modo, o veículo só é carregado se o EVSE não detetar 

nenhum erro na ligação, nomeadamente excesso de temperatura ou sobrecarga. No modo 3, o 

carregamento é feito em estações de corrente alternada, tanto em habitações como em espaços 

públicos, permitindo obter maiores velocidades de carregamento. Por fim, no modo 4, o 

carregamento é realizado através de corrente continua sendo que neste caso o cabo de alimentação 

faz parte da estação de recarregamento. 
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Tabela 10 - Modos de carregamento existentes e características de carregamento. Fonte: [80] [81]. 

Modo Tipo de corrente Rapidez do carregamento 

Modo 
1 
e 

Modo 
2 

Corrente alternada (110 Volts). 
Carregamento lento, demorando até 20 horas para 

uma bateria de 24 kWh. 

Modo 
3 

Aplicado em residências ou espaços públicos- 
corrente alternada até 240 Volts (30 A) nos 

EUA; Na maioria dos países europeus 
corresponde a 230 V (15A). 

Reduz tempo de carregamento para metade. 

Modo 
4 

Converte corrente alternada em corrente 
continua. 

Normalmente ligada a pontos de carregamento 
rápido. A bateria pode ser recarregada ate 80% em 

meia hora, no entanto o custo de investimento 
destes postos e superior. 

 

Alguns estudos foram realizados no âmbito de introdução de VE em frotas de países Europeus. 

Como exemplo, sublinha-se o município de Copenhaga, Dinamarca, que participa em três projetos 

de promoção da utilização de VE decidiu em 2009, iniciar um programa de introdução de VE na sua 

frota, possuindo atualmente cerca de 43 veículos, dos quais 15 são do modelo FIAT Fiorino E, 3 do 

modelo Renault Kangoo Z.E. e 2 carrinhas Modec, tendo como objetivo a redução das emissões de 

CO2 do município em 20% de 2005 a 2015. Os 15 FIAT Fiorino são usados para inspeções, 

transporte interno e como carro de trabalho para artesãos, enquanto o Renault Kangoo Z.E. é 

utilizado para o transporte dos artesãos e suas ferramentas. Em termos financeiros obtiveram 10%–

15% de redução nos custos operacionais de cada veículo comparando com os seus veículos não 

elétricos, não estando disponibilizados os resultados referentes às emissões de CO2 [82]. 

Um outro estudo envolve a empresa Loomis, da Dinamarca, que efectua gestão de correio 

internacional, e tem vindo a investir na utilização de VE para utilização no centro da cidade de 

Aarhus e Copenhaga. Adquiriram cerca de três VE Mercedes-Benz Vito E-Cell para a sua frota. O 

estudo não apresentou estimativa da redução percentual nos resultados, no entanto foi concluído 

que as emissões de CO2 reduziram. Um outro estudo, realizado na empresa Post Denmark, 

Bornholm, Dinamarca, envolveu igualmente a introdução de três VE Mercedes-Benz Vito E-cell, para 

serem testados na realização de entregas de correio. Concluiu-se que o tempo de recarga da bateria 

demorava apenas 4-5 horas e que quando o nível da bateria se encontrava nos 50%, demorava 

apenas 45 minutos para recarregar ate aos 80%, tendo obtido reduções nas emissões de CO2 cerca 

de 63% inferiores comparativamente ao veiculo a gasóleo equivalente [82]. Estas empresas referiram 

essencialmente que a utilização de VE proporciona um maior conforto durante a sua utilização, 

devido ao baixo nível de ruido do motor elétrico, bem como as reduções nos custos de operação 

verificadas. 

Conclui-se, portanto, que a utilização de VE atualmente se adequa essencialmente em frotas cuja 

utilização seja maioritariamente em contexto urbano, dado os seus baixos níveis de emissão e ruído 

registados. No entanto, desenvolvimentos futuros verificados a nível de autonomia bem como o 

desenvolvimento contínuo de redes de estação de desenvolvimento, podem permitir um aumento 

gradual na afirmação deste tipo de tecnologia. 
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1.2.5 Modelos numéricos de análise de emissões 

Atualmente é do conhecimento geral a importância que o setor dos transportes apresenta na 

poluição atmosférica. Face a este panorama, vários são os estudos e métodos que têm vindo a ser 

desenvolvidos que permitem a quantificação de impactes energéticos e ambientais, de forma a 

determinar as emissões e consumos dos veículos com a maior precisão possível. Contudo, as 

ferramentas numéricas e estudos experimentais existentes produzem resultados que dependem de 

diversos fatores, como por exemplo, o tipo de veículo, contextos de circulação, tipo de pavimento da 

estrada, etc. Tudo isto dificulta a representação rigorosa das emissões e consumos de veículos em 

condições reais de circulação. 

Uma das ferramentas numéricas mais utilizadas atualmente na UE é o programa Copert [83]. Este é 

um software de macro-simulação de frotas, utilizado para quantificar consumos e emissões cobrindo 

toda a gama de veículos importantes. O seu desenvolvimento é coordenado pela Agência Europeia 

do Ambiente (AEA), com uma metodologia baseada em inventários de emissões incluído nos guias 

European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP/AEA), para a estimativa de emissões de 

vários tipos de veículos existentes [84] [85]. O programa permite obter estimativas da emissão dos 

principais poluentes atmosféricos regulamentados tais como: CO; NOx, podendo ser óxido nítrico e 

dióxido de azoto (NO e NO2); VOC e PM produzidos pelas diferentes categorias de veículos 

escolhidas pelo utilizador bem como dos GEE, tendo por base o consumo de combustível. Estas 

estimativas são utilizadas para a criação de inventários oficiais relativamente às emissões dos 

veículos da frota dos países da UE. As estimativas de impactes energéticos e ambientais são 

realizadas considerando as condições de utilização do veículo, nomeadamente a velocidade média, 

percentagem de circulação em regime urbano, rural ou auto-estrada bem como tendo em conta a 

categoria do veículo, tara, norma europeia e cilindrada [86]. 

Esta ferramenta é frequentemente utilizada em vários tipos de aplicações. Como exemplo, um estudo 

realizado na cidade de Madrid, Espanha, pretendeu comparar duas abordagens para estimar as 

emissões(de NOx e NO2) de tráfego rodoviário na cidade de Madrid, utilizando o Copert como uma 

das ferramentas. Como inputs incluem-se, a composição da frota, tipo de veículos e tipo de estrada. 

Conclui-se com os resultados obtidos que o tráfego rodoviário é o principal emissor de NOX na cidade 

de Madrid enquanto que os VL e VP são os que mais contribuem para as emissões de NO2. 

Verificou-se dos resultados obtidos pelos dois programas, o Copert apresentava valores estimados 

inferiores ao outro programa utilizado em cerca de 20,9% para o NOx e 13,0% para o NO2. Estas 

diferenças devem-se sobretudo às discrepâncias verificadas em situação de trânsito, ou seja, em 

situações de circulação a baixas velocidades. Este estudo concluiu com os resultados que o Copert 

ao utilizar velocidades médias independentemente do tipo de veículo, produz estimativas mais 

realistas e mais próximas da realidade relativamente a quantidade de NO2 no ar, uma vez que 

apresenta uma percentagem de erro mais baixa, apresentando, no entanto, fatores de correlação 

mais baixos, comparativamente ao segundo programa utilizado [87]. 
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Contudo, identificou-se na literatura a falta de exemplos de resultados a nível de frotas, 

nomeadamente referentes à substituição de pneumáticos para classes energéticas superiores, bem 

como a nível de alocação de frota analisando a sua implicação em termos de unidades funcionais de 

frotas. Outra lacuna verificada na literatura relaciona-se com a realização de uma caracterização 

energética e ambiental de frotas com diferentes tipologias de veículos, tanto ligeiros como pesados, 

com características distintas entre si, de forma a analisar os seus consumos energéticos em função 

de diferentes unidades de análise, nomeadamente o consumo energético por quilómetro, por 

tonelada quilómetro e por horas de trabalho. Por fim, os estudos relativos ao programa Copert 

verificadas na literatura não realizam estimativas para frotas com uma grande diversidade de 

contextos de circulação e tipologias de veículos com características distintas dentro de cada 

categoria de veículo. Desta forma, e uma vez que este programa apresenta resultados bastante 

coerentes com a realidade, este será utilizado nesta dissertação aplicado numa frota de diferentes 

tipologias e tipos de utilização, de forma a apresentar uma estimativa das emissões de GEE e 

poluentes locais da mesma.  

 

1.3 Objetivos 

O objetivo desta dissertação consistiu no desenvolvimento de uma metodologia para quantificar os 

impactes energéticos e ambientais duma frota com mais de 300 veículos, que apresenta desde o ano 

de 2013 consumos específicos de energia superiores ao limite imposto por lei em Portugal. Foram 

simuladas medidas que se verificaram, através da revisão bibliográfica, serem as mais estudadas 

para conduzir a uma melhoria da eficiência energética de frotas. Para isso definiram-se várias tarefas 

para atingir este objectivo, tais como: 

• Caracterizar detalhadamente a frota de veículos de gestão de resíduos, com base na 

informação disponível, em termos de unidades funcionais que mais se adequam à 

operacionalidade dos veículos da frota, como por exemplo o consumo energético por 

quilómetro (MJ/km) ou por tonelada quilómetro (MJ/ton-km); 

• Quantificação dos impactes energéticos e ambientais de medidas de  melhoria energética: 

abate de veículos, medidas de renovação/substituição de frota por veículos de diferentes 

tecnologias e medidas de alterações comportamentais na prática de condução e substituição 

de pneumáticos mais eficientes.  
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1.4 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos principais: 

No primeiro capítulo é introduzida a temática em análise, discutindo-se a importância do setor dos 

transportes e os seus impactes ambientais, bem como a apresentação de medidas e projetos que 

são mais discutidos para melhoria de consumos energéticos em frotas que apresentem consumos 

específicos por ano elevados. Inserem-se ainda neste capítulo, o estado da arte, os objetivos e a 

estrutura da dissertação. 

O segundo capítulo corresponde à metodologia utilizada na realização deste trabalho que foi 

desenvolvido em contexto real de operação de uma frota de gestão global de resíduuos. Neste 

capítulo é realizada uma apresentação do caso de estudo, que inclui a frota da empresa EGEO, cuja 

situação energética encontra-se acima do limite definido por lei em Portugal, estando assim sujeita à 

implementação de medidas presentes no RGCE. É apresentado a caracterização da frota que se 

realizou. Adicionalmente é feita a descrição da metodologia para a análise da unidade funcional mais 

adequada para a frota bem como na análise de emissões, uma vez que se verificou uma grande 

diversidade na operacionalidade dos veículos da frota. Por fim, descrevem-se os cenários testados e 

critérios utilizados para os mesmos, no âmbito de medidas de abate de frota, substituição por 

tecnologias alternativas e substituição de pneumáticos, que foram definidos tendo em conta reuniões 

que foram levadas a cabo com responsáveis da empresa, com base na revisão bibliográfica efetuada 

e com base na caracterização da frota.  

No terceiro capítulo apresentam-se os resultados obtidos para os cenários testados, apresentando 

indicadores de consumo energético da frota global para diferentes unidades funcionais da frota e em 

quatro casos, uma breve análise financeira. Por fim, são apresentados duas soluções que são uma 

combinação dos diversos cenários analisados, de forma a verificar a possibilidade de a empresa 

atingir o objetivo definido por lei de obtenção de uma redução mínima de 5% no consumo especifico 

de energia ao fim de 3 anos. 

Por fim, no quarto capítulo é feita a conclusão do trabalho desenvolvido, indicando as melhores 

soluções para a frota em questão com base nos critérios utilizados. São também apresentadas 

sugestões de possíveis trabalhos futuros que poderão ser desenvolvidos na temática em que esta 

dissertação se insere. 
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2 Metodologia 

Nesta secção explana-se o caso de estudo da presente dissertação, a empresa EGEO cuja frota 

apresenta um consumo especifico de energia superior ao limite definido por lei, assim como uma 

caracterização da sua frota. De acordo com a revisão bibliográfica efetuada, tendo em conta a 

caracterização de frota e reuniões realizadas com os responsáveis da empresa, foram definidos 

cenários de estudo que incluem medidas apresentadas ao longo deste capítulo. Estes cenários 

permitiram verificar os impactes das medidas estudadas a nível de melhoria da eficiência energética 

e seus impactes ambientais na frota. De acordo com a revisão bibliográfica, foi efectuada uma 

análise da implementação de cada uma das medidas individualmente, e posteriormente, da 

introdução de um conjunto de medidas que melhor se adequam ao contexto da empresa em causa. 

Utilizaram-se os seguintes fatores de conversão ao longo da dissertação: 

• Gasóleo-Poder Calorifico Inferior: 35,95 𝑀𝐽/𝑙,  

• Gás natural-Poder Calorifico inferior: 35,85 𝑀𝐽/𝑚3, e 

• Eletricidade-Conteúdo energético: 3,6 𝑀𝐽/𝑘𝑊ℎ [22]. 

2.1 Caso de estudo 

A presente dissertação de mestrado constitui um dos 21 projetos no âmbito do  programa Galp 20-

20-20 de 2016 [88], que é resultado da parceria entre o Instituto Superior Técnico e a Galp Energia, 

permitindo abordar o problema da redução do consumo energético e emissões de frotas 

empresariais em ambiente real de funcionamento. Este trabalho foi desenvolvido em contexto 

operacional na empresa EGEO - Tecnologia e ambiente, através de um estágio de 6 meses, 

baseando-se por isso nos dados recolhidos durante a realização do mesmo. 

A atividade da empresa contempla a gestão, tratamento, recuperação, valorização e eliminação de 

resíduos tais como papel, cartão, resíduos sólidos urbanos etc. A empresa presta ainda serviços a 

nível de limpeza urbana, limpeza e manutenção industrial, serviços de saneamento, recolha de 

resíduos marítimos entre outros. Em Portugal, a empresa possui atualmente nove filiais, sendo que a 

sua unidade central se localiza em Sacavém, local onde foi desenvolvido o presente trabalho. A 

empresa, no que toca à sua frota, apresenta uma tendência crescente no consumo de energia desde 

2013, sendo largamente superior ao valor indicado por lei de 500 𝑡𝑒𝑝/𝑎𝑛𝑜, sendo que em 2014 

apresentou um valor cinco vezes superior, ou seja, 2640 𝑡𝑒𝑝, sendo obrigada a realizar o PRCE, 

comunicando todos os dados relativos ao consumo de energia, nomeadamente quilómetros 

percorridos e litros consumidos pelos veículos. À data do inicio do estagio, não se tinha realizado a 

análise referente aos consumos energéticos dos veículos da frota do caso de estudo, pelo que os 

dados analisados para a presente dissertação são referentes a 2015, englobando uma frota de 344 

veículos.  



24 

 
 

Na Tabela 11, apresentam-se os tipos de veículos existentes na frota bem como uma breve 

descrição da sua utilização, verificando-se uma grande variedade de tipologias de veículos. Para 

algumas destas categorias o seu consumo energético está apenas associado ao seu processo de 

circulação, enquanto que outras apresentam valores de consumo que podem depender, para além 

da circulação normal do veículo, essencialmente da carga transportada ou de horas de 

funcionamento do motor para fornecimento de energia a periféricos (bombas de alta pressão, 

sistemas de compactação de resíduos etc). Consequentemente, a caracterização da frota necessita 

de especial cuidado na definição da unidade funcional que mais se adequa às especificidades dos 

veículos, tendo em conta as diferentes tipologias e características dos serviços. Estas tipologias 

foram numeradas de 1 a 16, representadas na Tabela 11, para facilidade de escrita ao longo da 

dissertação.  

Tabela 11 - Tipologias de veículos existentes na frota e suas funções. 

Tipologia de veículo Função do veículo 

Ligeiros de passageiros e comerciais (1) Circulação de funcionários. 

Pick-Ups; Furgões; Furgões inspeção CCTV (2) 
Circulação de funcionário e/ou transporte de 

mercadorias. Inspeção de vídeo CCTV 
nomeadamente a condutas e esgotos. 

VL Caixa aberta (3); VP Caixa aberta (9); VP 
Caixa aberta C/Grua (10) 

Transporte de mercadorias diversas. 

Movibenne, Multibenne, Tractores (4); 
Movibenne C/grua (5); Tractor de Vácuo (6) 

Transporte de contentores com resíduos de 
diversos tipos, podendo atingir elevados valores 

de tonelagem. 

Cisternas e Veículos combinados (7); 
Combinados C/Reciclagem (8); Mini Combinado 

(16) 

Recolha de resíduos marítimos, limpeza 
industrial de navios, serviços de 

desentupimento e limpezas de contentores a 
alta pressão. 

Varredoras, Lava Ruas, Lava Contentores 
Lateral (11); Lava Contentores (14) 

Prestam serviços urbanos nomeadamente 
lavagem e varrimento de ruas, bem como 

lavagem de contentores e ecopontos. 

VL BOM (15); VP BOM (12); VP BOM C/Grua 
(13) 

Veículos de recolha de resíduos sólidos 
urbanos e industriais (BOM), sendo que alguns 

veículos possuem grua para serviços que 
envolvam cargas elevadas, nomeadamente 
resíduos de construção e sucata metálica. 

 

Numa primeira análise caracterizaram-se os veículos por tipologia, norma Euro/idade, litros 

consumidos, quilómetros percorridos, cilindrada, utilização de acessórios, média de consumo 

(𝑙/100𝑘𝑚), toneladas transportadas, número de serviços realizados, horas de trabalho parado e fator 

de carga. Os dados referentes aos valores de média de consumo, litros e distância percorrida foram 

obtidos através do software de controlo de abastecimentos da empresa. Em mais pormenor, a 

empresa possui dois sistemas de abastecimento: abastecimento em cisternas internas no interior da 

empresa; ou em alternativa num posto de abastecimento Galp, utilizando o cartão Galp Frota. Se o 

abastecimento ocorrer numa cisterna interna, terá de ser utilizado um chip próprio destinado a cada 

veículo. No que respeita a este tipo de abastecimento, enquanto os litros abastecidos são registados 

de forma automática, é o motorista do veículo que insere o valor da quilometragem no ato do 

abastecimento. No entanto, o sistema não gera qualquer tipo de aviso, mesmo que no ato de 
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abastecimento, inadvertidamente, sejam introduzidos valores de quilometragem incorretos. Assim 

sendo, uma vez que as cisternas fornecem a informação ao software de controlo de abastecimentos, 

existe maior suscetibilidade para erros. Outro problema identificado relaciona-se com a utilização e 

troca de chips entre diferentes veículos, sendo que um chip de uma viatura pode ser utilizado para 

abastecer outro, introduzindo assim valores de quilometragens e litros abastecidos num veículo 

completamente diferente dos registos anteriores, alterando as médias de consumo e as leituras reais 

das mesmas.  

Face a esta situação, foi necessário efetuar uma análise cuidada à informação existente na base de 

dados para cada um dos 344 veículos, para cada mês do ano de 2015, de forma a validar quais os 

abastecimentos válidos, sendo que esta informação existia para a totalidade dos veículos. Através do 

ficheiro interno de controlo de frota obteve-se, para a totalidade da frota estudada, informações 

especificas referentes a cada veículo (idade, tipo combustível, tara etc). Outra base de dados 

utilizada foi a do sistema de gestão de frota Cartrack, sendo que apenas 37% dos veículos 

estudados possuem este sistema instalado. Com esta base de dados, conseguiu-se corrigir para 

alguns veículos os valores de quilometragem e litros abastecidos; obteve-se 37% de informação 

relativa à velocidade média dos veículos; tempo ao ralenti; número de viagens; e contexto de 

utilização dos mesmos. Por fim, através da análise de diferentes ficheiros internos, obtiveram-se 

informações relativas à carga transportada (em toneladas), número de serviços realizados bem como 

horas de trabalho, sendo que apenas se obteve informação para 75% da frota referente aos dois 

primeiros parâmetros e informação para 48% da frota no que concerne às horas de trabalho. Obteve-

se ainda informação referente aos fatores de carga para 75% dos veículos. Uma vez que existiu uma 

grande limitação no que respeita à recolha de dados para todos os parâmetros que foram analisados 

ao longo da dissertação, bem como ao elevado número de erros que o abastecimento de veículos 

gera nos seus consumos de energia, foi necessário assumir vários pressupostos que serão 

explicados ao longo da dissertação, existindo por isso um certo valor de incerteza nos valores 

presentes nos resultados obtidos presentes no Capitulo 3. No entanto, mesmo tendo em conta esta 

incerteza, os resultados obtidos nesta dissertação servirão para apresentar os resultados que a 

empresa poderá obter nas condições estudadas. 

2.2 Caracterização de frota 

Tal como se verifica pela Tabela 11, a frota da EGEO é bastante diversificada, perfazendo um total 

de 16 tipologias diferentes, cada uma com as suas características de utilização, para os mais 

diversos serviços prestados pela empresa. Todos os 344 veículos caracterizados estiveram activos 

no ano de 2015, apresentando valores de quilometragem e de litros de combustível consumidos 

diferentes de zero, e tendo trabalhado pelo menos um mês no ano de 2015. 

A percentagem de VL é aproximadamente igual à de VP, correspondendo a 49,7% (171 veículos) e 

50,3% (173 veículos), respetivamente. A idade média da frota é de 12 anos, sendo que os VP são a 

categoria mais velha, e 50% dos veículos desta categoria pertencem às normas Euro 2 e Euro 3, 

enquanto que 50% dos VL englobam normas Euro 5 e Euro 6. No ano de 2015 os veículos da frota 
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percorreram sensivelmente 10.045.000 𝑘𝑚, um consumo de 3.065.000 litros (cerca de 3 milhões de 

euros gastos em combustível), o equivalente a uma média de consumo de energia de 10,97 𝑀𝐽/𝑘𝑚 e 

31 𝑙/100𝑘𝑚. Relativamente ao consumo energético por tonelada quilómetro (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) aplicado a 

206 veículos no qual este consumo se adequa, existe informação para cerca de 155, sendo que a 

média de consumo nesta unidade equivale a 0,0064 𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚. Em relação ao consumo energético 

por horas de funcionamento (𝑀𝐽/𝐻𝑜𝑟𝑎) para o total da frota apenas existe informação relativa a 166 

veículos, o que corresponde a uma média de 402 𝑀𝐽/𝐻𝑜𝑟𝑎. 

Dado o elevado número de tipologias existentes, foi necessário dividir a frota por categorias de 

veículos em função do seu tipo de uso.  Na Tabela 12 apresenta-se o número de veículos por 

categoria e tipo de uso, bem como a numeração, utilizada na Tabela 11, das tipologias de veículos 

correspondentes. Esta agregação teve por base o conhecimento adquirido sobre o funcionamento de 

cada tipo de viatura da empresa, bem como uma análise cuidada do tipo de operação e 

equipamentos utilizados, de forma a criar um padrão entre veículos da mesma família. Para uma fácil 

leitura da mesma utilizou-se as seguintes abreviações para as categorias e tipos de uso criadas: 

Rolantes-Ligeiros exploração (Rolantes-L.E); Ligeiros C/Caixa (L.C/Caixa); Outros ligeiros transporte 

de resíduos (Outros L.T.R); Pesados blocos (P.BL);Pesados transporte de líquidos (P.T.L); Pesados 

C/Caixa (P.C/Caixa); Pesados limpeza urbana (P.L.U); Utilização: Transporte de Passageiros (T.P); 

Transporte de mercadorias/máquinas(T.M/M); Transporte de mercadorias e uso de grua (T.M e uso 

de grua) Transporte de Mercadorias e/ou trabalho parado (T.M e/ou T.P); Especial-Equipamento 

adicional. 

Tabela 12 - Número de veículos por categoria e tipo de uso.  

 Tipo de Uso 

Tipo 
Veículo 

Categoria T.P T.M/M 
T.M e uso de 

Grua 
T.M e/ou 

T.P 
Especial-

Eq.Adicional 

Ligeiros 

Rolantes-
L.E 

(1) 
105 

(2) 
33 

- - - 

L.C/caixa - 
(3) 
30 

- - - 

Outros 
L.T.R 

- 
(15) 

2 
- 

(16) 
1 

- 

Pesados 

P.BL - 
(4) 
69 

(5) 
6 

- 
(6) 
1 

P.T.L - - - 
(7) 
24 

(8) 
5 

P. C/Caixa - 
(9) 
15 

(10) 
4 

- - 

P.L.U - 
(12) 
33 

(13) 
3 

(14) 
4 

(11) 
9 

 

Foi possível caracterizar os veículos pelos seus consumos de energia por quilómetro, por tonelada 

quilómetro e por hora anuais (𝑀𝐽/𝑘𝑚), (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) e (𝑀𝐽/ℎ𝑜𝑟𝑎), sendo que o número de veículos 

para as duas ultimas unidades varia face ao consumo energético por quilómetro tal como explicado 

anteriormente. Na Tabela 13, Tabela 14 e Tabela 15 apresentam-se essas características. 
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Tabela 13 - Consumo de energia por quilómetro (MJ/km) por categoria de veículo em função do tipo de uso. 

 Tipo de Uso 

Tipo Veículo Categoria T.P T.M/M 
T.M e 

uso de 
Grua 

T.M e/ou T.P 
Especial-

Eq.Adicional 

Ligeiros 

Rolantes-
L.E 

(1) 
2,39 

(2) 
3,10 

- - - 

L.C/caixa - 
(3) 

4,78 
- - - 

Outros L.T.R - 
(15) 
9,48 

- 
(16) 
4,75 

- 

Pesados 

P.BL - 
(4) 

16,70 
(5) 

19,69 
- 

(6) 
18,46 

P.T.L - - - 
(7) 

14,34 
(8) 

21,79 

P. C/Caixa - 
(9) 

7,65 
(10) 

10,96 
- - 

P.L.U - 
(12) 

19,24 
(13) 

21,37 
(14) 

15,49 
(11) 

21,23 
 

Tabela 14 - Consumo de energia por tonelada-quilómetro (MJ/ton-km) por categoria de veículo em função do 
tipo de uso. 

 Tipo de Uso 

Tipo 
Veículo 

Categoria T.P T.M/M 
T.M e uso de 

Grua 
T.M e/ou 

T.P 
Especial-

Eq.Adicional 

Ligeiros 

Rolantes-
L.E 

(1) 
- 

(2) 
- 

- - - 

L.C/caixa - 
(3) 

0,019 
- - - 

Outros 
L.T.R 

- 
(15) 

- 
- 

(16) 
0,32 

- 

Pesados 

P.BL - 
(4) 

0,005 
(5) 

0,045 
- 

(6) 
0,03 

P.T.L - - - 
(7) 

0,014 
(8) 

0,340 

P. C/Caixa - 
(9) 

0,009 
(10) 

0,013 
- - 

P.L.U - 
(12) 

0,007 
(13) 

0,006 
(14) 

- 
(11) 

- 

 

Tabela 15 - Consumo de energia por hora (MJ/Hora) por categoria de veículo em função do tipo de uso. 

 Tipo de Uso 

Tipo 
Veículo 

Categoria T.P T.M/M 
T.M e uso de 

Grua 
T.M e/ou 

T.P 
Especial-

Eq.Adicional 

Ligeiros 

Rolantes-
L.E 

(1) 
- 

(2) 
325 

- - - 

L.C/caixa - 
(3) 
390 

- - - 

Outros 
L.T.R 

- - - 
(16) 
4,75 

- 

Pesados 

P.BL - 
(4) 
506 

(5) 
504 

- - 

P.T.L - - - 
(7) 
368 

(8) 
445 

P. C/Caixa - 
(9) 
297 

(10) 
201 

- - 

P.L.U - 
(12) 
378 

(13) 
368 

(14) 
505 

(11) 
263 
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A caracterização da frota em termos de emissões de GEE será realizada na secção 3.1 após a 

descrição da metodologia para o cálculo das mesmas. Feita a caracterização da frota é visível que 

existem grupos de veículos que contribuem em maior escala para os elevados níveis de consumo 

apresentados no ano de 2015. Verifica-se que, para o elevado número de veículos que apresentam, 

as categorias de veículos 1, 4, 5, 7 e 12 apresentam elevados valores nas três unidades de consumo 

energético consideradas. Concluiu-se assim, que de forma a atuar-se mais eficazmente no consumo 

energético da frota, é nestas categorias que se teria de atuar, sendo por isso consideradas as cinco 

categorias criticas que estarão em análise nas secções 2.3, 2.4, 2.5, e 3. Para se analisar os 

resultados obtidos através da implementação das medidas propostas de melhoria da eficiência 

energética destes veículos, foi necessário proceder-se à análise de consumos nas três unidades 

consideradas. Na Tabela 16 e Tabela 17, representa-se os valores de consumo energético por 

quilometro (𝑀𝐽/𝑘𝑚) e os valores de consumo energético por veículo (𝑀𝐽/𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜) anuais para esta 

unidade. Verifica-se que a tendência nem sempre é descendente á medida que se avança para 

normas Euro mais recentes. 

Tabela 16 - Consumo de energia anual (𝑀𝐽/𝑘𝑚) (por escala de cor) por norma Euro em cada categoria, sendo o 
menor valor correspondente ao verde escuro e o maior valor à cor vermelha. 

Norma Euro/Categorias Criticas 1 4 5 7 12 

Pré-Euro 
   

23,1 
 

Euro 2 
 

15,6 
 

11,1 18,2 

Euro 3 2,4 15,7 19,6 16,4 19,1 

Euro 4 2,7 16,9 18,2 11,6 19,2 

Euro 5 2,4 17,8 20,8 17,3 20,0 

Euro 6 2,1 
 

19,0 
 

17,5 

 

Tabela 17 - Consumo de energia anual (𝑀𝐽/𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜) (por escala de cor) por norma Euro em cada categoria, 
sendo o menor valor correspondente ao verde escuro e o maior valor à cor vermelha. 

Norma Euro/Categorias Criticas 1 4 5 7 12 

Pré-Euro 
   

237.540 
 

Euro 2 
 

263.265 
 

167.793 343.526 

Euro 3 51.997 573.783 581.294 416.773 745.760 

Euro 4 102.555 785.136 883.399 435.073 267.959 

Euro 5 73.708 1.197.900 1.214.409 464.141 781.050 

Euro 6 29.553 
 

1.494.909 
 

373.485 

 

Na Tabela 18 e Tabela 19 verifica-se que para o consumo energético por tonelada-quilómetro anual 

(𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚), apenas aplicado em VP, os veículos de normas mais recentes transportam em média 

maior valor de toneladas, porém, os maiores valores obtidos nesta unidade verificam-se no geral em 

veículos de normas mais antigas. 
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Tabela 18 - Consumo de energia anual (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) (por escala de cor) por norma Euro em cada categoria, 
sendo o menor valor correspondente ao verde escuro e o maior valor à cor vermelha. 

Norma Euro/Categorias Criticas 4 5 7 12 

Pré-Euro 
  

0,1099 
 

Euro 2 0,0120 
 

0,0216 0,0392 

Euro 3 0,0085 0,0073 0,0292 0,0077 

Euro 4 0,0063 0,0057 0,0117 0,0234 

Euro 5 0,0039 0,0071 0,0136 0,0067 

Euro 6 
 

0,0029 
 

0,0139 

 

Tabela 19 - Consumo de energia anual (𝑀𝐽/𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜) (por escala de cor)  por norma Euro em cada categoria, 

para 𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚, sendo o menor valor correspondente ao verde escuro e o maior valor à cor vermelha. 

Norma Euro/Categorias Criticas 4 5 7 12 

Pré-Euro     431.945   

Euro 2 403.580   242.130 343.529 

Euro 3 664.422 581.294 441.113 745.760 

Euro 4 872.341 883.399 467.248 267.957 

Euro 5 1.279.168 1.214.409 517.636 781.051 

Euro 6   1.494.909   373.470 
 

Na Tabela 20 e Tabela 21, os valores referem-se ao consumo energético por hora anual, apenas 

aplicado em VP, sendo que nas categorias 5 e 7 os veículos de normas mais antigas apresentam os 

maiores valores de consumo energético, e pelo contrario as categorias 4 e 12 apresentam os 

maiores valores para veículos de normas mais recentes. Isto deve-se essencialmente à maior 

utilização por parte da empresa dos veículos adquiridos mais recentemente. 

Tabela 20 - Consumo de energia anual (𝑀𝐽/ℎ𝑜𝑟𝑎) (por escala de cor) por norma Euro em cada categoria, sendo 
o menor valor correspondente ao verde escuro e o maior valor à cor vermelha. 

Norma Euro/Categorias Criticas 4 5 7 12 

Pré-Euro     888,8   

Euro 2 452,9   331,0 397,9 

Euro 3 478,6 378,3 325,9 399,5 

Euro 4 517,9 605,1 305,6 269,9 

Euro 5 536,3 583,4 230,1 341,9 

Euro 6   471,1   533,5 

 

Tabela 21 - Consumo de energia anual (𝑀𝐽/𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜) (por escala de cor) por norma Euro em cada categoria para 
consumo energético por hora (𝑀𝐽/ℎ𝑜𝑟𝑎), sendo o menor valor correspondente ao verde escuro e o maior valor à 

cor vermelha. 

Norma Euro 4 5 7 12 

Pré-Euro     431.945   

Euro 2 359.218   183.392 500.733 

Euro 3 573.783 581.287 441.113 793.549 

Euro 4 833.341 798.315 467.248 350.369 

Euro 5 1.279.168 1.214.401 464.144 781.051 

Euro 6   1.828.514   373.470 
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2.3 Análise de emissões 

De forma a caracterizar as emissões totais da frota do caso de estudo, utilizou-se um software de 

macro-simulação de frotas de referência na UE, o Copert, que tal como indicado no sub-Capítulo 

1.2.5, é utilizado para quantificar consumos de energia e emissões de poluentes de diferentes 

categorias de veículos. Para a realização desta análise, foi necessária uma caracterização detalhada 

da frota (secção 2.2), bem como das suas condições de utilização ao nível de percentagem de 

distância percorrida em contexto de condução urbano, rural e auto-estrada, velocidades médias e 

condições meteorológicas dos locais de circulação. O Copert necessita que sejam introduzidos vários 

parâmetros que caracterizem a frota bem como o contexto de circulação relativos aos veículos que 

se pretende caracterizar o nível de emissões, tais como: 

• Introdução do país e do ano no qual a simulação irá incidir; 

• Condições meteorológicas típicas de circulação (Temperaturas mínimas e máximas ao longo 

dos meses do ano) - Uma vez que os veículos da frota circulam em diferentes cidades do 

país, foram consideradas as condições meteorológicas médias da cidade de Lisboa para o 

ano de 2015, ano no qual foi realizada a caracterização da frota [89]. 

• Número de veículos por categoria de veículos do programa - Na Tabela 22, apresentam-se 

as categorias de veículos selecionada no programa, incluindo veículos de normas europeias 

não existentes na frota (principalmente veículos MCI pertencentes à norma Euro 6). 

• Distribuição dos veículos da frota pelas diferentes classes de normas europeias de emissão 

(Normas Euro); 

• Velocidade média por veículo e percentagem de quilometros percorridos por contexto de 

circulação; e 

• Quilometragem média dos veículos. 

Tabela 22 - Categoria de veículos da frota no Copert. 

Categoria de veiculo Tipo de Veículo Normas Euro 

Ligeiros de Passageiros 

Gasolina 0,8 - 1,4 l Euro III;IV;V;VI 

Diesel <1,4 l Euro III; IV;V;VI 

Diesel 1,4 - 2,0 l Euro III;IV;V;VI 

Diesel >2,0 l Euro IV;V;VI 

Ligeiros de Mercadorias 
Gasolina <3,5 ton Euro III;IV;V;VI 

Diesel <3,5 ton Euro III;IV;V;VI 

Camiões Pesados 

Rigid <=7,5 ton Pré-Euro; Euro I;II;III;IV;V;VI 

Rigid 7,5 - 12 ton Pré-Euro; Euro I;II;III;IV;V;VI 

Rigid 12 - 14 ton Euro II;III;IV;V;VI 

Rigid 14 - 20 ton Pré-Euro; Euro I;II;III;IV;V;VI 

Rigid 20 - 26 ton Euro II;III;IV;V;VI 
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Para a definição da classe de veículos do programa a que corresponderiam os veículos da frota, de 

acordo com a Tabela 22, dividiu-se as famílias de veículos, numeradas de 1 a 16, pelas três 

categorias do programa, tal como apresentado na Tabela 23: 

Tabela 23 - Atribuição de família de veículos pelas categorias do Copert. 

Categoria de veiculo Família de veículos 

Ligeiros de Passageiros 1 

Ligeiros de Mercadorias 2;3;15;16 

Camiões Pesados 4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 

 

O próximo passo refere-se à introdução de velocidades por contexto de utilização (Urbano; Rural e 

Auto-Estrada) para cada categoria de veículos. Tal como descrito no capítulo 2.2, as velocidades de 

circulação existentes são provenientes do sistema de gestão de frotas, não existindo, porém, essa 

informação para a totalidade da frota. Para além deste facto, as velocidades retiradas do sistema 

correspondem a velocidades médias (𝑉𝑚é𝑑𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙), ou seja, resultam de uma combinação de meios 

de condução, como se pode verificar através da Equação 3: 

 
 

𝑉𝑚é𝑑𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = (%𝑘𝑚𝐴.𝐸×𝑉𝑚é𝑑𝐴.𝐸) + (%𝑘𝑚𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙×𝑉𝑚é𝑑𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙) + (%𝑘𝑚𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜×𝑉𝑚é𝑑𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜) 
 

Equação 3 

 

Outro fator que se teve em conta prendeu-se com o fato de as percentagens de circulação (%𝑘𝑚) 

bem como as velocidades especificas em cada contexto, não existirem na base de dados da 

empresa, pelo que, para se prosseguir com a análise foram assumidos alguns pressupostos, tendo 

por base o conhecimento adquirido do funcionamento da frota, bem como de algumas conversas 

com os condutores dos veículos. Através de uma análise cuidada de relatórios obtidos do sistema de 

geo-referenciação, como por exemplo, relatórios de resumo de utilização, de atividade diária e de 

registos de abastecimentos dos veículos, foi possível retirar uma perspetiva das localidades e nomes 

das estradas por onde estes circulam. Porém, esta informação só existia para 62% da frota e 

depende da localização das empresas que requisitaram os serviços. Assim sendo, para o caso das 

velocidades médias, optou-se por dividir a frota em três categorias de velocidades: Veículos que 

circulam com velocidades superiores a todos os outros da frota (velocidades superiores); veículos 

que circulam com velocidades moderadas (velocidades intermédias) e por fim os veículos com 

circulação a velocidades reduzidas (velocidades baixas). 

Para o caso de velocidades superiores, atribuiu-se à categoria de VL (1,2,3,16), exceto à categoria 

15, isto porque todos os VL, pelo conhecimento da frota, podem circular a elevadas velocidades dado 

o seu contexto misto de utilização, ou seja, percentagens de circulação semelhantes. Para as 

velocidades intermédias, verifica-se que as categorias 4,5,6,7,8,9 e 10 circulam mais em auto-

estrada e em meio rural, respetivamente. Apesar disto, as suas velocidades estão limitadas para a 

gama de valores de 60-90 𝑘𝑚/ℎ, sendo esta a razão de se incluírem nesta categoria de velocidades. 

Por fim, atribuiu-se a circulação a baixas velocidades às categorias 11,12,13,14 e 15. Dada a sua 
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utilização para serviço público, ou seja, com circulação maioritariamente no interior de localidades, 

estão por isto sujeitos a circularem com limites de velocidade até 50 km/h. Estes podem, no entanto, 

realizar serviços esporádicos em auto-estrada, caso das categorias 11 e 14, mas a sua circulação 

neste contexto é essencialmente para se deslocarem até zonas de descarga.  

Na Tabela 24 e Tabela 25 apresenta-se as percentagens de distância percorrida, bem como os 

valores de velocidade instantânea nos diferentes contextos de circulação dos veículos, que serviram 

de inputs no Copert. Estas foram obtidas de acordo com o conhecimento do funcionamento dos 

veículos da frota, conforme as condições típicas de utilização explicadas anteriormente e através da 

Equação 3. Obteve-se as velocidades médias (𝑉𝑚é𝑑) das três categorias de velocidade definidas 

(Tabela 24), exceto no caso dos VL, através das médias dos valores de velocidade existentes para 

cada categoria. Para os VL, uma vez que apenas existia informação referente a dois carros, 

assumiu-se um valor médio de 62 𝑘𝑚/ℎ. Nas outras duas categorias, assumiu-se o valor médio de 

57 𝑘𝑚/ℎ e 37 𝑘𝑚/ℎ, para velocidades intermédias e velocidades inferiores, respetivamente. 

Tabela 24 - Distribuição dos veículos por categoria de velocidade típica de circulação. 

Categoria de velocidade Família de veículos 

Velocidades Superiores 1;2;3;16 

Velocidades intermédias 4;5;6;7;8;9;10 

Velocidades Baixas 11;12;13;14;15 

 

Tabela 25 - Resumo de velocidades instantâneas e percentagens de distâncias percorridas em cada contexto de 
utilização. 

Categoria de 
Velocidade 

Velocidade 
Urbano 
(𝒌𝒎/𝒉) 

Velocidade 
rural  

(𝒌𝒎/𝒉) 

Velocidade 
A.E (𝒌𝒎/𝒉) 

%km 
Urbano 

%km 
rural 

%km 
A.E 

Velocidade 
média 

 (𝒌𝒎/𝒉) 

Velocidades 
Superiores 

30 70 100 37,5 38 25 62,5 

Velocidades 
intermedias 

20 56 70 10 60 30 56,6 

Velocidades 
baixas 

20 50 60 50 35 15 36,5 

 

Através da Tabela 25, verifica-se que existem três velocidades para circulação em auto-estrada e 

contexto rural e duas velocidades para contexto urbano, sendo que o valor de 20 km/h se repete para 

as velocidades intermedias e baixas. Para se obter as emissões de cada poluente para cada 

contexto, optou-se por realizar oito simulações, uma para cada velocidade, assumindo três contextos 

de utilização. A partir deste ponto, foi possível associar o valor de emissão (𝑔/𝑘𝑚) de cada 𝑃𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖, 

onde i corresponde a CO, VOC, NOX, PM e CO2 para cada veículo, visto conhecer-se a %𝑘𝑚 e a 
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𝑉𝑚é𝑑 para cada um. Através da Equação 4, obteve-se o valor de emissão, para cada poluente, 

associado aos veículos da frota: 

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜  𝑃𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖(𝑔/𝑘𝑚𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙)

= (%𝑘𝑚𝐴.𝐸× 𝑃𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖(𝑔/𝑘𝑚𝐴.𝐸)) + (%𝑘𝑚𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙× 𝑃𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖(𝑔/𝑘𝑚𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙))
+ (%𝑘𝑚𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜× 𝑃𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖(𝑔/𝑘𝑚𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜)) 

Equação 4 

 

O mesmo acontece com a média de consumo de combustível, sendo que para cada veículo existem 

três valores de consumo de acordo com a velocidade em cada contexto de utilização, pelo que 

utilizando a Equação 4, mas substituindo o fator 𝑔/𝑘𝑚 pela 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑖 no contexto de utilização 

𝑖. De seguida, sabendo que à média de cada veículo obtida através do programa está associado um 

valor de 𝑔/𝑘𝑚 dos vários poluentes (CO, VOC, NOX, PM e de CO2,) utilizou-se a Equação 5, para 

determinar a estimativa real das emissões associada a cada veículo: 

 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑔/𝑘𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙) =
𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑔/𝑘𝑚𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡

𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡
 Equação 5 

 

2.4 Metodologia de escolha de unidade funcional 

Com a caracterização realizada verificou-se a existência de uma grande diversidade na 

operacionalidade dos veículos da frota, pelo que se definiu que a análise energética da frota deveria 

ser realizada em diferentes unidades funcionais, para além do consumo energético por quilómetro, 

que é a unidade mais comum. Assim, neste capítulo são apresentados os passos realizados para a 

análise da unidade funcional que mais se adequa à frota da empresa. Neste, descreve-se o método 

que permite, através da aplicação das medidas implementadas no capítulo 2.5, perceber de que 

forma se deve atuar na frota para que se reduza o consumo de energia, percebendo em simultâneo 

qual a unidade funcional mais adequada a esta, dentro das três unidades descritas anteriormente: 

consumo de energia por quilómetro (MJ/km), consumo de eneriga por tonelada quilómetro (𝑀J/

ton. km) e consumo de energia por hora (MJ/Hora). 

 

2.4.1 Realocação de frota 

Uma das formas de reduzir o consumo de energia associado à atividade da empresa em estudo 

passa por uma gestão mais cuidada dos veículos selecionados para a realização dos serviços 

requeridos à empresa, ou seja, passa por um processo de seleção mais eficiente. É percetível que 

para um dado tipo de serviço, ou seja, dependendo das toneladas necessárias a transportar, do tipo 

de percurso necessário efetuar ou até mesmo o tempo necessário para se efetuar o trabalho, 

existam viaturas da frota, que dado as suas características, sejam consideradas mais adequadas 

para executar um mesmo serviço que outras, conduzindo a menores consumos bem como menores 

níveis de poluentes emitidos. 
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Uma das formas de se proceder é a realização de uma alocação das viaturas de acordo com as suas 

características. Para isto, é necessário estimar os consumos de energia que cada veículo faria em 

determinadas condições de serviço, e alocá-las. Este processo permitirá também aferir sobre qual a 

unidade de consumo de energia que mais se adequa a cada tipologia de veículo (𝑀𝐽/𝑘𝑚; 𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚 

e 𝑀𝐽/𝐻𝑜𝑟𝑎).  Para as cinco categorias criticas para o qual se efetuará este estudo, a quantidade de 

dados relativos às três unidades energéticas que se pretende estudar varia. Tendo por base as 

informações recolhidas através da empresa, explicado na secção 2.1, foi necessário perceber a 

influência de diversos parâmetros no comportamento destas unidades e dai retirar conclusões. 

Optou-se por escolher sete parâmetros dos quais existia o maior número de informação possível 

para estes veículos: quilómetros percorridos, percentagem de tempo ao ralenti, velocidade média, 

fator de carga (obtido através da Equação 6), toneladas transportadas, horas de trabalho e número 

de serviços realizados. Na Tabela 26, representam-se estes parâmetros para cada uma das três 

unidades em estudo em função do número de veículos existentes em cada um deles.  

 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑎 𝑉𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜
 

Equação 6 
 

 

Tabela 26 - Número de veículos com informação relativamente aos sete parâmetros escolhidos para análise das 
três unidades energéticas. 

 Parâmetros 

Unidade 
funcional 

Distância 
percorrida 

Tempo 
ao 

Ralenti 

Velocidade 
média 

Fator 
de 

carga 

Toneladas 
transportadas 

Horas de 
funcionamento 

Nº 
Serviços 

Consumo 
energético por 
km (𝑀𝐽/𝑘𝑚) 

344 130 130 155 155 166 165 

Consumo 
energético por 
tonelada-km 
(𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) 

155 117 117 155 155 155 155 

Consumo 
energético por 

horas de 
trabalho 

(𝑀𝐽/𝐻𝑜𝑟𝑎) 

166 130 130 147 147 166 155 

 

Para cada uma das categorias criticas foram efetuados sete gráficos para cada uma das unidades 

energéticas, de forma a analisar a influência dos parâmetros escolhidos e assim perceber como se 

deve atuar para reduzir o consumo energético em cada categoria, e por consequência no consumo 

da frota, bem como perceber que parâmetros fazem mais sentido analisar em cada unidade. Para os 

gráficos obtidos verificou-se a existência de pontos considerados “outliers”, ou seja, pontos que se 

encontram distantes da tendência dos outros pontos do gráfico, devendo-se essencialmente à 

grande variação da distribuição de valores existentes. Na Figura 5-a) apresenta-se um exemplo de 

identificação de alguns “outliers”, sendo que na Figura 5 -b) apresenta-se o mesmo gráfico sem 

esses pontos. Para a identificação destes pontos utilizou-se a Equação 7 que, para cada uma das 

categorias criticas (i=1, 4, 5, 7 ou 12), verificou-se a média de consumo energético (𝑀𝐽) para cada 
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unidade funcional, bem como o desvio padrão da mesma, aplicando-se depois um fator para definir 

os limites máximos e mínimos nos quais os pontos do gráfico devem situar-se. Desta forma foram 

eliminados os “outliers” que afectam mais de 20% da tendência global das curvas dos gráficos.  

   

 

Figura 5 – a)-Identificação de pontos “outliers” e b)-Gráfico sem a existência desses pontos. 

 

 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑀𝐽/𝑘𝑚𝑖 ± (𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑃𝑎𝑑 𝑀𝐽/𝑘𝑚𝑖)  Equação 7 

 

2.5 Ferramenta de avaliação de desempenho da frota 

De acordo com o que foi referido na secção 2.1, a frota da EGEO apresenta um consumo por ano 

superior a 500 tep sendo por lei obrigada a racionalizar o seu consumo de acordo com as medidas 

de eficiência energética apresentadas no PRCE. Um dos objectivos através da implementação das 

medidas presentes no PRCE, é o alcance de uma melhoria de 5% no consumo especifico de energia 

da frota num plano a 3 anos. 

De forma a atingir a meta definida pelo PRCE, a analisar os impactes energéticos e ambientais de 

algumas medidas não existentes na frota e avaliar a sua influência no consumo energético anual 

avaliado em diferentes unidades funcionais (𝑀𝐽/𝑘𝑚, 𝑀𝐽/𝐻𝑜𝑟𝑎 e 𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚), foi desenvolvida uma 

ferramenta em Microsoft Excel, no qual, para cada unidade funcional, o número de veículos e 

critérios estabelecidos pode ser alterado. Tendo em conta a caracterização de frota realizada 

anteriormente, e com base na revisão bibliográfica realizada, definiu-se implementar três cenários 

com medidas de promoção de eficiência energética: abate de veículos com e sem manutenção de 

serviços (quilómetros; horas e toneladas); substituição de veículos por tecnologias alternativas e 

veículos mais recentes, MCI Euro 6, e por último medidas de operação e manutenção dos veículos, 

tal como esquematizado na Tabela 27. Por fim, ao longo do Capitulo 3, apresentam-se os resultados 

obtidos com os cenários implementados, bem como a descrição de duas soluções que se 

consideram adequadas para a empresa atingir o objetivo de melhoria de 5% no consumo especifico 

de energia, e que são uma combinação das medidas estudas nos diferentes cenários. 

a) b) 
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Tabela 27 - Esquematização dos cenários e suas variantes a implementar. 

Tipo de cenário Variantes 

Cenário 𝚰. Abate de veículos. 

Ι. a -Abate sem manutenção de 𝑘𝑚 
Ι. 𝑏 -Abate com manutenção de 𝑘𝑚 

 

Ι. a).1 – Consumo de energia (𝑀𝐽/𝑘𝑚) 
Ι. a).2 – Consumo de energia (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) 

Ι. a).3 -Consumo de energia (𝑀𝐽/ℎ𝑜𝑟𝑎) 

Ι. b).1 – Consumo de energia (𝑀𝐽/𝑘𝑚) 
Ι. b).2- Consumo de energia (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) 

Ι. b).3 - Consumo de energia (𝑀𝐽/ℎ𝑜𝑟𝑎) 

Cenário 𝚰𝚰-Renovação/Substituição de 
veículos da frota. 

ΙΙ. a -Introdução veículos MCI Euro 6 
ΙΙ. b).1 -Introdução VE e manutenção de carros 

ΙΙ. b).2 -Introdução VE e veículos MCI Euro 6 

ΙΙ. c -Introdução veículos a GN 
 

ΙΙ. a).1 – Consumo de energia (𝑀𝐽/𝑘𝑚) 

ΙΙ. a).2 - Consumo de energia (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) 

ΙΙ. a).3 - Consumo de energia (𝑀𝐽/ℎ𝑜𝑟𝑎) 

ΙΙ. b).1.1 e ΙΙ. b).2.1 –Sem critério de 𝑘𝑚 aplicado 
ΙΙ. b).1.2 e ΙΙ. b).2.2–170 𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎 

ΙΙ. b).1.3 e ΙΙ. b).2.3–115 𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎 

ΙΙ. b).1.4 e ΙΙ. b).2.4– 85 𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎 

ΙΙ. c).1 -Consumo de energia (𝑀𝐽/𝑘𝑚) 
ΙΙ. c).2 -Consumo de energia (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) 

ΙΙ. c).3 -Consumo de energia (𝑀𝐽/ℎ𝑜𝑟𝑎) 

Cenário 𝚰𝚰𝚰- Boas práticas de manutenção e 
operação. 

ΙΙΙ. a  -Eco-condução 

ΙΙΙ. b - Substituição de pneus 

ΙΙΙ. a).1 -Redução otimista 

ΙΙΙ. a).2 -Redução moderada 
ΙΙΙ. a).3 -Redução pessimista 

ΙΙΙ. b).1 -Pneus Iniciais-G,D,F 

ΙΙΙ. b).2 -Pneus iniciais-E,D,E 

 

Para todos os cenários considerou-se sempre os veículos que apresentem valores de quilómetros 

percorridos, toneladas transportadas e horas de trabalho anuais diferentes de zero.  

Para os cenários ΙΙ. 𝑏; ΙΙ. c e ΙΙΙ realizou-se uma analise económica referente aos cenários cuja 

unidade em análise é o consumo energético por quilómetro (𝑀𝐽/𝑘𝑚) dos veículos, visto ser a 

unidade em que existe a totalidade de informação para os veículos considerados. Apresentam-se 

valores de investimento e de poupanças atingidas com estas medidas, bem como uma análise 

referente ao valor atual liquido (VAL), que indica a viabilidade de um investimento e o valor atual dos 

Cash-Flows futuros (diferença entre o valor do investimento e as poupanças alcançadas), sendo que 

se pretende que este valor seja positivo e o mais alto possível.  

Considerou-se para estas análises o valor de 5% para a taxa de atualização (r); preço do gasóleo de 

0,944 €/l sem IVA (1,16 €/l com IVA), preços praticados para a empresa, desconto incluído, na 

semana de 22 Agosto 2016; preço para eletricidade de 0,12 €/𝑘𝑊ℎ verificado no primeiro semestre 

de 2016 [12] e valor de 0,92 €/𝐾𝑔 de GNC (0,018 €/𝑀𝐽), desconto incluído, semana de 22 Agosto 

2016. 

2.5.1 Cenário 𝚰-Abate de veículos 

Neste cenário existem duas variantes que foram implementadas: a primeira na qual o abate se 

realiza sem a manutenção de serviços da frota (cenário Ι. a), tal como referido anteriormente, e o 

cenário Ι. b em que os veículos que não forem abatidos aumentam os seus níveis de serviço de modo 

a compensar os veículos retirados da frota. 
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2.5.1.1 Cenário 𝛪. 𝑎  

Na Tabela 28 e Tabela 29 apresentam-se as percentagens de abate estabelecidas para os sub-

cenários Ι. 𝑎).1, Ι. 𝑎).2 e Ι. 𝑎).3. Considerou-se um limite máximo de abate aproximadamente 30% do 

total da frota, sendo que acima deste valor estar-se-ia a eliminar veículos de normas muito recentes, 

bem como o número de veículos em cada categoria começaria a tornar-se muito reduzido, não sendo 

por isso um cenário realista de ser aplicado. 

Tabela 28 - Percentagens de abate aplicadas por normas Euro nos sub-cenários Ι. 𝑎).1 e Ι. 𝑎).2. 

Categoria 
𝚰. 𝐚). 𝟏 𝚰. 𝐚). 𝟐 

Pré-Euro Euro 2 Euro 3 Euro 4 Pré-Euro Euro 2 Euro 3 Euro 4 

1 - - 80% 80% - - - - 

4 - 50% 80% 20% - 50% 20% 20% 

5 - - 100% - - - 40% - 

7 100% 50% 40% - 100% 50% 40% - 

12 - 50% 60% - 100% 20% 20% - 

 

Tabela 29 - Percentagens de abate aplicadas por normas Euro no sub-cenário Ι. 𝑎).3. 

Categoria 
𝚰. 𝐚). 𝟑 

Pré-Euro Euro 2 Euro 3 Euro 4 

4 - 50% 40% 20% 

5 - - 60% - 

7 100% 100% - - 

12 - 50% 60% 20% 

 

Assumiu-se que os veículos mais velhos são os primeiros a ser abatidos, ou seja, iniciando-se pelos 

veículos Pré-Euro até uma norma mais recente. Para o sub-cenário Ι. 𝑎).1, ao abater dentro da 

mesma norma, os veículos são selecionados segundo um critério de média de consumo (𝑙/100𝑘𝑚), 

do maior para o menor valor, relativamente à média de consumo de cada categoria. Para os sub-

cenários Ι. 𝑎).2 e Ι. 𝑎).3 , dentro de cada norma, os veículos são selecionados do maior para o menor 

valor de litros consumidos por tonelada-quilómetro (𝑙/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚), e por horas de trabalho (𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎)., 

respetivamente, sendo abatidos aqueles que apresentem maior média de litros por tonelada-

quilómetro e por hora relativamente à media da categoria.  

No sub-cenários Ι. a).1, a percentagem máxima de abate considerada é de 21%, o equivalente a 72 

carros; para o sub-cenário Ι. a).2 esse máximo corresponde a 16%, um total de 25 carros, e por último 

para Ι. a).3 o limite estabelecido foi de 20%, o equivalente a 34 carros, de acordo com o que foi 

indicado anteriormente. Em termos de emissões, considera-se apenas as emissões dos veículos que 

permanecem na frota após o abate de veículos. 

2.5.1.2 Cenário 𝛪. 𝑏  

Para o abate com manutenção de serviços utilizaram-se as mesmas percentagens de abate 

representadas na Tabela 28 e Tabela 29. Após a seleção e abate soma-se, para cada categoria, o 

número de quilómetros, toneladas e horas dos veículos abatidos. O critério aplicado para a 

redistribuição destas quantidades aplica-se aos veículos que não tenham sido abatidos, e que se 
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encontrem abaixo da média de consumo (𝑙/100𝑘𝑚) da categoria correspondente, sendo que desta 

forma garante-se uma melhoria da eficiência no global da frota (sub-cenários Ι. b).1) e que se 

encontrem abaixo da média de consumo por tonelada-quilómetro (sub-cenário Ι. b).2). e por horas de 

trabalho (sub-cenário Ι. b).3). Isto implica que todos os veículos que se enquadrem neste critério 

passaram a percorrer um maior número de quilómetros, a transportar mais toneladas ou a efetuar 

maior número de horas de trabalho parado, sendo que para cada veículo, dentro da mesma 

categoria, a redistribuição realizada é na mesma proporção.  

Na Tabela 30, estão apresentados os valores limites que cada veículo pode atingir (correspondente 

ao valor máximo dentro de cada categoria), sendo que caso após a redistribuição o veículo 

ultrapasse um dos limites, é feita uma segunda redistribuição dos valores em excesso. 

Tabela 30 - Valores limite para cada categoria nos sub-cenários Ι. b).1; Ι. b).2; Ι. b).3. 

Categoria de Veículo 
Quilómetros 

(km) 
Toneladas (ton) Horas (H) 

1 73.769 - - 

4 89.500 6.500 3.031 

5 78.600 6.611 3.173 

7 55.658 2.276 3.697 

12 88.116 5.202 3.759 

 

Com base neste critério a Equação 8 será utilizada na secção 3.3.2 para justificação de resultados. 

Define-se pela letra W a média de litros consumidos por 100 𝑘𝑚 (redistribuídos), ou seja, a eficiência 

que resulta da diferença entre os 𝑘𝑚 iniciais e os 𝑘𝑚 após redistribuição, bem como da diferença 

entre os litros iniciais e os litros após redistribuição, dos veículos que cumprem o critério definido da 

redistribuição. Define-se 𝑌 como sendo a média de litros por 100 𝑘𝑚 dos veículos não abatidos no 

cenário Ι. a  (sem manutenção) e por 𝑍 a média de litros por 100 𝑘𝑚 dos veículos selecionados para 

abate. Se o valor de W se situar entre os valores de Y e Z ao longo do eixo x referente à 

percentagem de veículos abatidos, obter-se-á menores reduções na eficiência da frota para o cenário 

Ι. b face ao cenário Ι. a. 

 𝑍 < 𝑊 < 𝑌 Equação 8 

 

Caso suceda a situação de 𝑊 < 𝑍 obter-se-ão valores de redução superiores no cenário Ι. b) 

relativamente ao cenário Ι. a. Para os sub-cenários Ι. a).3 e Ι. b).3, o valor de Y corresponde à média 

de litros por horas de trabalho dos veículos que não sofreram abate (sub-cenário Ι. a).3); Z o valor da 

média de litros consumidos por hora dos veículos selecionados para abate e por fim, o valor de W 

corresponde à média de litros redistribuídos por horas redistribuídas. 
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2.5.2 Cenário 𝚰𝚰-Renovação/Substituição de veículos da frota 

Neste capítulo aborda-se a renovação/substituição de veículos da frota por veículos de tecnologias 

alternativas ou por veículos MCI Euro 6, estando incluídos os seguintes cenários: ΙΙ. a-Introdução de 

veículos MCI Euro 6; ΙΙ. b-Introdução VE; e ΙΙ. c-Introdução de VGN.  

Para estas medidas utiliza-se o mesmo critério de seleção de veículos a substituir utilizado na secção 

2.5.1, sendo que para cada norma Euro serão selecionados os veículos com maior média de 

consumo de energia (𝑙/100𝑘𝑚; 𝑙/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚 𝑒 𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎), variando as percentagens consideradas de 

cenário para cenário. Em ΙΙ. b, visto que a sua aplicação incide essencialmente em VL, e uma vez 

que a classe de ligeiros considerada para as análises tem como finalidade o transporte de 

passageiros, apenas será analisada esta medida em termos de consumo por quilómetro (𝑀𝐽/𝑘𝑚), 

afetando cerca de 31% da frota, no máximo, o correspondente a 105 veículos. Relativamente aos 

restantes, para o cenário ΙΙ. a a análise incide em todos os veículos considerados para a 

implementação das medidas, sendo que para o caso ΙΙ. c incide apenas nas categorias 1,4 e 12 

(ΙΙ. c).1) e nas categorias 4 e 12 (ΙΙ. c).2) e ΙΙ. c).3). 

2.5.2.1 𝛪𝛪. 𝑎-Introdução de veículos MCI Euro 6 

Nessa secção admite-se a substituição dos veículos da frota por veículos MCI Euro 6 a gasóleo, 

sendo que estes têm menor contribuição para as emissões de poluentes. Para a seleção de veículos 

utilizou-se o critério de substituição dos veículos com maior média de consumo de energia (litros por 

100 𝑘𝑚, por tonelada quilómetro e por hora) para o sub-cenário ΙΙ. a. 1, ΙΙ. a. 2 e ΙΙ. a. 3,respetivamente. 

Uma vez que nas categorias em análise existem veículos referentes à norma Euro 6 (categorias 1, 5 

e 12) optou-se por considerar a média de consumo (𝑙/100𝑘𝑚) desses veículos como sendo a média 

de consumo dos veículos novos que serão introduzidos.  

Para a categoria 4, uma vez que a diferença face à categoria 5 reside apenas na utilização de grua, 

utilizou-se o seguinte critério para se estimar o consumo de energia dos veículos Euro 6 nesta 

categoria. Sendo a média de consumo dos veículos Euro 6 da categoria 5 (52,9 𝑙/100𝑘𝑚) inferior às 

restantes normas Euro, verificou-se o diferencial de redução entre o consumo de energia destas face 

ao valor de 52,9 𝑙/100𝑘𝑚 , tendo-se obtido um fator de 4,6%. Posto isto, aplicou-se este fator à 

média de consumo da categoria 4 (46,4 𝑙/100𝑘𝑚), obtendo-se assim o valor de 44,3 𝑙/100𝑘𝑚 para 

os MCI Euro 6 desta categoria.  

Relativamente à categoria 7, dada a especificidade de serviços que realiza, nomeadamente o facto 

de efectuar trabalho parado, considerou-se que a introdução de veículos mais recentes não 

introduziria melhorias a nível da redução nos consumos energéticos, bem como em termos de 

emissões de poluentes. 

Na Tabela 31 esquematiza-se os valores utilizados para a norma Euro 6 em cada categoria. Estes 

valores foram considerados para os sub-cenários ΙΙ. a).1, ΙΙ. a).2  e  ΙΙ. a).3. Assumiu-se ainda, de 

forma a garantir a melhoria da eficiência da frota, que apenas serão substituídos por veículos MCI 

Euro 6 os veículos com médias superiores às representadas na Tabela 31, pelo que os veículos 
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mesmo que sejam selecionados pelo critério descrito na secção 2.5.1, se tiverem médias de 

consumo inferior não serão substituídos. 

Tabela 31 - Valores de consumo utilizados para a análise da introdução de veículos MCI Euro 6. 

Tecnologia Categoria de veículos Média de consumo (𝒍/𝟏𝟎𝟎𝒌𝒎) 

Veículos MCI Euro 6 

1 5,9 

4 44,3 

5 52,9 

12 48,8 

 

Na Tabela 32 encontram-se as percentagens utilizadas, em cada norma, para a seleção dos veículos 

a serem substituídos. Considerou-se a seleção até aos veículos de norma Euro 5 para se verificar o 

cenário de troca total dos veículos abaixo da norma Euro 6 já existente na frota, sendo que na 

secção 3.3, indicar-se-á a percentagem ideal de veículos a substituir. A percentagem máxima de 

substituição possível de alcançar é de 39,2%, 50,3% e 48,0% para os sub-cenarios ΙΙ.a).1, ΙΙ.a).2 e 

ΙΙ.a).3, respetivamente, o equivalente a 135, 78 e 79 veículos, no total de 203, 112 e 116 veículos. 

Tabela 32 - Percentagens utilizadas, em cada norma, para a realização da seleção de veículos a substituir. 

Normas Euro Percentagens de seleção 

Pré-Euro 100% 

II 50%;100% 

III 20%;40%;60%;80%;100% 

IV 20%;40%;60%;80%;100% 

V 50%;100% 

 

Relativamente às emissões de poluentes associadas aos veículos MCI Euro 6 utilizou-se a Equação 

9 para estimar o valor para cada um dos poluentes aquando a passagem para um veículo MCI Euro 

6, sendo exemplificado para o caso do CO2: 

 
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐸𝑢𝑟𝑜 6𝐶𝑂2

(𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠)

=
𝑙

100𝑘𝑚
𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐸𝑢𝑟𝑜 6 ∗ 100 ∗ 𝑘𝑚 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐸𝑢𝑟𝑜 6 ∗ 2,68 𝑘𝑔/𝑙 ∗ 0,001  

Equação 9 
 

 

2.5.2.2 𝛪𝛪. 𝑏-Introdução de VE 

Para a simulação da introdução de VE foi realizada uma substituição gradual dos veículos da 

categoria 1 (por ser a que se adequa a esta tecnologia), sendo que a percentagem de seleção 

utilizada foi de 20% em 20% iniciando na norma Euro 3 até à norma Euro 6. Para as simulações 

ΙΙ. b).1 e ΙΙ. b).2 considera-se que os veículos não selecionados, face ao critério utilizado, serão 

mantidos iguais ou substituídos por veículos MCI Euro 6, respetivamente. Para o cenário ΙΙ. b).2 a 

norma Euro 6 é atingida considerando-se, no entanto, apenas a introdução de VE a partir dessa 

norma.  

Para efetuar esta análise assumiu-se a introdução do terceiro VE mais vendido em Portugal, o 

Renault Zoe-Life, segundo o Observatório Europeu de Combustíveis alternativos (EAFO-European 

Alternative Fuels Observatory) [71], uma vez que este apresenta uma autonomia entre 115 e 170 𝑘𝑚, 
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entre estação fria ou estação temperada, sendo a temperatura um fator importante na autonomia do 

veículo [90], respetivamente, com um consumo de 14,6 𝑘𝑊ℎ/100𝑘𝑚, o correspondente a 0,53 

𝑀𝐽/𝑘𝑚, com um custo de aquisição de 21.650 € [91]. Segundo estas informações, e uma vez que a 

quilometragem média dos VL da frota equivale a 80 𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎, sendo o valor máximo registado de 200 

𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎, assumiu-se a realização de simulações baseadas em quatro critérios referentes à 

quilometragem diária permitida pelos VE com uma carga: um primeiro caso em que não se aplica 

qualquer critério de quilometragem diária, pelo que todos os veículos podem ser selecionados 

(ΙΙ. b).1.1 e ΙΙ. b).2.1); o segundo e terceiro critério referentes aos limites do VE indicados (ΙΙ.b).1.2 e 

ΙΙ.b).2.2 ; ΙΙ.b).1.3 e ΙΙ.b).2.3) e por ultimo um critério de 85 𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎 abaixo do limite inferior da 

autonomia do Renault Zoe (ΙΙ.b).1.4 e ΙΙ.b).2.4). 

Para a análise do VAL realizada para o caso ΙΙ. b).1 considerou-se o sobrecusto da compra de um VE 

face a um veículo a gasóleo idêntico ao VE escolhido, tendo por base o custo de 19.250 € do veículo 

a gasóleo [77], bem como o aluguer anual de baterias no valor de 948 €/𝑎𝑛𝑜 [92]. A análise baseou-

se na idade média dos VL de 6 anos. Não foram considerados os valores de investimento em postos 

de abastecimento elétrico na empresa. Por fim, a Equação 10, demonstra resumidamente como se 

obteve o valor das poupanças alcançadas com o investimento tendo-se utilizado também o valor do 

sobrecusto do preço da eletricidade face ao valor do gasóleo, tal como indicado na secção 2.5: 

 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎  (𝑀𝐽) ∗ 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 (€/𝑀𝐽)
− 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝑀𝐽) ∗ 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 (€/𝑀𝐽) 

Equação 10 
 

 

Para os dois cenários principais, o máximo de frota substituída será diferente devido aos critérios 

utilizados, estando resumidos na Tabela 33 ,sendo que no caso ΙΙ. b).1 a percentagem refere-se à 

introdução de VE e no caso ΙΙ. b).2 a percentagem refere-se a VE e veículos MCI Euro 6 introduzidos: 

Relativamente às emissões de poluentes, dado que os VE não emitem poluentes durante a sua fase 

de utilização, as emissões serão zero para estes veículos, e para os restantes em ΙΙ. b).1 as 

emissões dos carros não selecionadas mantêm-se e no caso ΙΙ. b).2 correspondem às emissões de 

veículos MCI Euro 6, obtidas pela Equação 9. 

Tabela 33 - Percentagens e número de veículos substituídos para os diversos critérios de quilómetros por dia 
utilizados. 

Critério 

Cenário ΙΙ. b).1 Cenário ΙΙ. b).2 

Percentagem de 
substituição (%) 

Nº 
de 
VE 

Nº de 
veículos 
iguais 

Percentagem de 
substituição (%) 

Nº 
de 
VE 

Nº de 
veículos 
Euro 6 

ΙΙ. b).1.1 e ΙΙ. b).2.1 31 105 0 31 105 0 

ΙΙ. b).1.2 e ΙΙ. b).2.2 30 103 2 30 103 2 

ΙΙ. b).1.3 e ΙΙ. b).2.3 26 88 17 29 88 14 

ΙΙ. b).1.4 e ΙΙ. b).2.4 22 76 29 28 76 21 

 

2.5.2.3 𝛪𝛪. 𝑐-Introdução de VGN 

Para o cenário de introdução de VGN na frota o critério de seleção é igual ao utilizado anteriormente. 

Uma vez que os quilómetros percorridos diariamente pelos veículos da empresa em estudo são 



42 

 
 

inferiores ao valor de 400𝑘𝑚 (secção 1.2.3), e visto apresentar tanto VL como VP na sua 

constituição, será dada maior ênfase aos veículos movidos a GNC.  

Nos sub-cenários ΙΙ. c).1, ΙΙ. c).2 e ΙΙ. c).3, dado que o número de veículos em estudo varia, o máximo 

de frota substituída será de 60%, 58% e 55%, respetivamente, referente a 207 em 344, 90 em 155 e 

92 em 166 veículos. Em ΙΙ. c).1 as categorias sujeitas à substituição por VGN serão as categorias 1, 4 

e 12, e para os restantes sub-cenários serão apenas as categorias 4 e 12.  

Para a realização desta análise foi necessário escolher os VGN que serão introduzidos, de forma a 

obter-se os valores de consumo e de emissões associadas aos mesmos. Para o caso da categoria 1 

(VL) escolheu-se um dos modelos disponíveis em Portugal, através dos modelos indicados pela 

Associação Portuguesa do Veículo a Gás Natural (APVGN), optando-se pelo modelo Fiat Dobló 1.4 

Metano/Gasolina 120cv com média de consumo de 7,4 𝑙/100𝑘𝑚, com um custo de aquisição de 

24.156 € [54]. Para o veículo a gasóleo equivalente optou-se pelo Fiat Dobló 1.6 120 cv no valor de 

20.252 € (valor indicado pela Fiat), perfazendo um sobrecusto de 3.904 €. Para as categorias 4 e 12, 

utilizou-se o sobrecusto de 40.000 € (Gasóleo=100.000 €; VGN=140.000 €) [93], relativos a veículos 

pesados a GNC. Para a categoria 12, assumiu-se o consumo indicado no estudo efetuado na 

Câmara Municipal De Lisboa (CML) [93] de 74,7 𝑚3/100𝑘𝑚, o equivalente a 26,89 𝑀𝐽/𝑘𝑚 visto 

serem viaturas idênticas de recolha de resíduos sólidos urbanos. Para a categoria 4 retirou-se um 

fator de redução da média de consumo relativamente à categoria 12, aplicando depois ao valor do 

VGN, obtendo-se um valor de 65,1 𝑚3/100𝑘𝑚. Na estimativa do valor de VAL, considerou-se a idade 

média da frota, o equivalente a 12 anos, com investimentos apenas no primeiro ano (sobrecusto de 

VGN face a viaturas a gasóleo), sendo o valor das poupanças obtido através do diferencial do preço 

do gás natural face ao preço do gasóleo, através da Equação 11: 

 𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎𝑠 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝐶𝐼 (𝑀𝐽)
∗ 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 ((€/𝑀𝐽)
− 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑉𝐺𝑁(𝑀𝐽) ∗ 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝐺𝑁 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 (€/𝑀𝐽) 

Equação 
11 

 

Para a estimativa das emissões de poluentes utilizou-se o software Copert para a categoria de 

ligeiros, visto existir esta categoria a gás natural e gasóleo equivalentes no programa. Considerou-se 

o contexto de utilização e velocidades descrito na secção 2.3 para esta categoria. No que se refere à 

categoria de pesados utilizaram-se os fatores de redução representados na Tabela 34 (CO2 , CO, 

NOX, PM [94]; HC [95]): 

Tabela 34 - Fatores de redução/aumento utilizados para a análise de emissões. 

Poluente 
VL VP 

Fator de redução/aumento (-/+) Fator de redução/aumento (-/+) 

CO -3,29 -0,25 

VOC +34,3 +0,41 

NOX -0,74 -0,61 

PM -0,34 -0,98 

CO2 -0,13 -0,12 
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2.5.3 Cenário ΙΙΙ-Boas práticas de operação e manutenção 

Por fim, o último cenário implementado relaciona-se com a realização de boas práticas de operação 

e de manutenção dos veículos, nomeadamente ao nível da adoção de hábitos mais eficientes e mais 

seguros de condução e manuseamento de acessórios dos veículos (cenário ΙΙΙ. a), bem como da 

mudança de pneus para uma eficiência energética superior (cenário ΙΙΙ. b), tendo em vista a redução 

do consumo de combustível, emissão de gases poluentes e incremento da segurança dos próprios 

condutores. Para ambos os cenários, a análise realizada incidiu apenas sobre o consumo energético 

por quilómetro (𝑀𝐽/𝑘𝑚), uma vez que para esta unidade existe informação para todos os veículos 

constituintes da frota. 

2.5.3.1 Cenário 𝛪𝛪𝛪. 𝑎-Eco-condução 

Para o cenário da eco-condução, tal como foi realizado para os cenários anteriores, as classes 

identificadas como sendo as mais críticas da frota da empresa estarão sujeitas a esta análise. No 

entanto, pelo facto de formações deste tipo se focarem essencialmente em hábitos de condução 

mais eficientes e seguros, não se considerou para esta análise os veículos combinados pertencentes 

à categoria 7, perfazendo assim um conjunto de 222 condutores que poderão ser sujeitos a 

formação. Tal como foi descrito no capitulo 1.2.2, verifica-se que o intervalo de redução de consumo, 

tanto para VL como para VP é idêntico, apresentando um elevado grau de variabilidade, devido ao 

facto de o sucesso da implementação deste tipo de formação depender essencialmente da 

vontade/disponibilidade dos condutores a aderirem e a sensibilizarem-se com a finalidade da 

formação em eco-condução, bem como do tipo de tecnologia de veículos e sua operação. Outra 

razão para esta variabilidade é o facto de alguns condutores perderem os hábitos adquiridos na 

formação, alguns meses após a ocorrência desta. 

Posto isto, a ferramenta criada permite simular três cenários de formação, tendo como base os 

intervalos de redução observados na literatura: cenário otimista (ΙΙΙ. b).1); cenário moderado (ΙΙΙ. b).2) 

e um cenário pessimista (ΙΙΙ. b).3), variando a percentagem de redução das médias de consumo de 

10%, 5% e 2,5%, respetivamente, sendo estes valores retirados do intervalo de redução observado 

na literatura (Secção 1.2.2) É possível testar um cenário de três anos, em que podem ser realizados 

cursos de formação em cada um dos três anos. 

Assumiu-se que, em cada formação de eco-condução, serão selecionados 12 condutores por turma, 

de acordo com dados recolhidos de propostas de formação entregues na empresa, sendo atribuído 

um condutor por veículo, podendo existir várias turmas até um máximo de 19, o equivalente a 222 

condutores. Com base nos valores observados das propostas realizadas à empresa, o valor por 

formação será de 1500 euros por turma, perfazendo um valor de 125 €/formando (valor retirado de 

um estudo de orçamento para realização de formações em eco-condução pela empresa). 

O critério utilizado para a seleção dos condutores que serão selecionados para formação teve por 

base os consumos de energia de cada veículo, sendo que serão selecionados aqueles que, dentro 

de cada categoria, apresentem um fator 𝑘 (Equação 12) mais elevado. Desta forma, garante-se 

sempre a seleção de condutores com comportamentos mais desviantes face a veículos da mesma 
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categoria, não ocorrendo a situação de existir uma ou mais categorias sem condutores selecionados. 

Assumiu-se que, sempre que ocorram formações, serão sempre selecionados os x 

veículos/condutores com piores prestações ao nível do consumo de combustível, através do critério 

descrito anteriormente. Na Figura 6, apresenta-se um esquema que exemplifica o método de seleção 

de uma turma de 12 condutores para a formação. no qual 𝛽𝑖 representa o desvio padrão para cada 

uma das cinco categorias.  

 

 
𝑘 =

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑖 − 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜

𝛽𝑖
 

     Equação 12 
 

 

 

Figura 6 - Esquematização da seleção de condutores. 

 

Feita a seleção dos condutores, considera-se, para o ano de realização da formação, que as médias 

de consumo de litros por 100𝑘𝑚, reduzem as percentagens indicadas para cada um dos três sub-

cenários, sendo que se assume que essa redução se mantém no ano seguinte, sendo no entanto 

metade da percentagem original do primeiro ano de formação [96]. 

2.5.3.2 Cenário 𝛪𝛪𝛪. 𝑏-Substituição de pneus 

O último cenário possível de testar com a ferramenta criada é o caso da substituição de pneus nas 

cinco categorias críticas consideradas anteriormente. De forma a obter-se a maior redução possível 

tanto a nível de consumo energético como a nível de emissões de GEE, o critério de seleção 

utilizado baseia-se nos veículos que apresentem maior consumo de combustível dentro de cada 

categoria.  

Para realizar a análise de comparação entre os veículos a circular com pneus mais eficientes 

relativamente à classe de pneus atuais, foi necessário recolher informações sobre o tipo de pneus 

atualmente instalados na frota bem como a frequência de troca dos mesmos. Devido à escassez de 

informação e multiplicidade de casos, assumiu-se que todos veículos possuem a mesma classe de 

pneus para o caso dos VL, enquanto que nos VP os pneus direcionais têm uma classe energética 

distinta dos pneus de tração.  Esta hipótese resultou da análise de faturas de compras que ainda não 

tinham sido inseridas na base de dados do servidor da empresa bem como consulta da própria base 

de dados. Contudo, verificou-se que os dados existentes não eram suficientes para uma análise 

completa, uma vez que apenas existia registo de medidas de pneus de cada viatura bem como da 

quilometragem registada aquando da troca dos mesmos, sendo que para alguns casos nem sequer 

Cálculo do valor de 

𝑘 para cada veículo 

Seleção dos 12 

veículos com os 

maiores valores 

de 𝑘 

Cálculo da redução 

do consumo 

energético (MJ/km) 

Nº de 

condutores por 

turma = 12 
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se realizava o registo. No total dos 237 veículos para o qual se irá implementar esta medida, existia 

37% de dados relativamente a este tema, sendo que para alguns existia apenas um registo de muda 

de pneus no qual não existia informação da quilometragem. Optou-se então por escolher, dos 

veículos existentes na base de dados, alguns casos representativos de cada classe. Verificou-se 

através desta análise que os veículos em média trocavam de pneus três a quatro vezes por ano, 

sendo que a classe energética de pneus variava. Observou-se ainda, tanto com base nos dados 

recolhidos como através de inspeção visual, que na categoria de VP o número de pneus bem como a 

percentagem de recauchutados dependia essencialmente do peso do veiculo. Desta forma assumiu-

se, tal como apresentado na Tabela 35, um número de pneus médio para as quatro categorias de VP 

a analisar: 

Tabela 35 - Número de pneus atribuídos às quatro categorias de VP. 

Categorias: Total de pneus Pneus recauchutados Percentagem de recauchutados 

4 8 6 75% 

5 8 6 75% 

7 10 8 80% 

12 6 4 75% 

 

Com isto implementou-se dois sub-cenários: 

• Sub-cenário ΙΙΙ. b).1, em que a classe de VL circula com a pior classe energética, “G”, 

enquanto que para os VP assume-se que todos os pneus direcionais são de classe “D” e 

que todos os pneus de tração são pneus de classe “F”, isto porque ,sendo os pneus de 

tração do tipo recauchutados e, uma vez que a tabela de etiquetagem da UE não se aplica a 

este tipo de pneus, optou-se por atribuir a estes as duas classes de eficiência mais baixas 

para a classe de pesados (C3); e  

• Sub-cenário ΙΙΙ. b).2, os VL iniciam com pneus classe “E”, e nos VP com “D” e “E”.  

Tendo conhecimento que a quilometragem média dos 237 veículos corresponde a 31.284𝑘𝑚 e 

assumindo-se um tempo de vida para cada pneu de 40.000𝑘𝑚, atribuiu-se para cada um dos três 

anos do plano de eficiência a implementar na empresa, o equivalente a uma  muda de pneus por 

ano. Tal como indicado na secção 2.3, assumiu-se o mesmo contexto de utilização dos veículos. 

Como se verifica na tabela de certificação energética de pneumáticos pela UE, na passagem de uma 

classe energética menos eficiente para uma mais eficiente aplica-se um fator de redução do 

consumo. Essa percentagem foi obtida através de uma calculadora energética para pneumáticos 

desenvolvido pela UE, no qual foi necessário introduzir as percentagens do contexto de utilização 

dos veículos para as classes C1 e C3, existindo diferenças ligeiras nas percentagens na classe de 

ligeiros (1) e na classe de pesados (12) [97]. Na Tabela 36,apresenta-se um exemplo das 

percentagens obtidas, sendo que, por exemplo, a substituição de pneus classe “F” para pneus classe 

“A” permite uma redução de 5,5% no consumo de combustível. 
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Tabela 36 - Percentagens de redução obtidas para a categoria 7 de VP. 

VP (7) (média=62 𝑙/100 𝑘𝑚) 
Eficiência pneus novos 

A B C D E 

Eficiência pneus 
atuais 

B 1,3% 
    

C 3,1% 2,0% 
   

D 4,3% 3,3% 1,7% 
  

E 5,2% 4,4% 2,9% 1,5% 
 

F 5,5% 4,8% 3,5% 2,1% 0,7% 

 

Para estes sub-cenários  realizou-se uma análise de custo apresentando-se na Tabela 37, os valores 

associados ao custo da compra de pneus por classe energética, para VL e VP, sendo que na 

categoria de pesados, os pneus de classe “E” e “F” são mais baratos visto serem pneus 

recauchutados. De referir apenas que o valor do investimento é calculado com base na diferença de 

preço dos pneus utilizados atualmente pela frota e o preço da classe energética que será 

implementada, assim como o retorno é calculado com base nos litros utilizados atualmente 

relativamente aos litros utilizados com os novos pneus. Na análise financeira, uma vez considerado 

anteriormente que a muda de pneus seria equivalente a uma muda anual, os valores retirados serão 

referentes ao primeiro ano do plano estabelecido. 

Tabela 37 – Custos de aquisição de pneus por categoria de veículo (Valores retirados na observação de 
faturas). 

VL VP 

Classe energética pneus Custo (€) Classe energética pneus Custo (€) 

A 120 A 370 

B 110 B 350 

C 100 C 330 

E 90 D 310 

F 80 E 250 

G 70 F 200 
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3 Resultados 

Nesta secção apresentam-se os resultados obtidos para os cenários considerados na Tabela 27, 

através da utilização da ferramenta criada e descrita na secção 2.5, sendo apresentados gráficos em 

função da percentagem de frota, bem como os resultados relativos à alocação e emissões da frota. 

3.1 Emissões da frota 

Numa primeira análise do comportamento da frota em termos das suas emissões anuais, através da 

metodologia descrita na secção 2.3 obtiveram-se os valores referentes à emissão de CO, VOC, NOX, 

PM e CO2, apresentados na Tabela 38. Nesta tabela, apresenta-se também os valores totais obtidos 

de emissões, a percentagem correspondente aos VL e VP, bem como o valor de toneladas por cada 

categoria, verificando-se que os VP são os que mais contribuem para as emissões estimadas. 

Nestes, as categorias 4 e 12 são as que mais emitem da frota, sendo que as duas juntas emitem 

cerca de 69,4%, 68,5%, 67,9%, 66,7% e 62,5%, do total das emissões de CO, VOC, NOX, PM e CO2, 

respetivamente. 

Tabela 38 - Estimativa das emissões reais da frota em toneladas, bem como a percentagem correspondente a 
VL. 

Frota CO VOC NOX PM CO2 

Total Emissões (Toneladas) 12,93 1,69 51,54 0,87 8 213,22 

VL (Toneladas) 0,61 0,06 3,14 0,08 929,97 

Percentagem Ligeiros  4,70% 3,80% 6,12% 9,14% 11,30% 

VP (Toneladas) 12,32 1,63 48,40 0,79 7 283,25 

Categoria 1 (Toneladas) 0,22 0,02 1,67 0,03 454,25 

Categoria 4 (Toneladas) 5,82 0,67 22,79 0,36 3 607,88 

Categoria 5 (Toneladas) 0,58 0,05 1,95 0,03 445,02 

Categoria 7 (Toneladas) 1,13 0,19 4,95 0,09 648,45 

Categoria 12 (Toneladas) 3,15 0,48 12,19 0,22 1 526,88 

 

3.2 Alocação de frota 

Tal como indicado na secção 2.4.1, através de uma análise adequada à utilização dos veículos é 

possível indicar a influência de determinados parâmetros, nomeadamente toneladas transportadas, 

quilómetros percorridos ou o número de serviços realizados no consumo energético da frota. Para se 

averiguar qual a unidade energética que melhor se adequa a cada tipologia de veículos, segundo as 

suas características de utilização, analisou-se a influência dos seguintes parâmetros: quilómetros 

percorridos; toneladas transportadas; horas de trabalho; percentagem de tempo ao ralenti; 

velocidade média de circulação e fator de carga.  

Para a categoria 1 (VL), apenas foi possível analisar-se a influência dos quilómetros percorridos no 

consumo energético por quilómetro, tal como representado na Figura 7, para 105 veículos da frota. 

Observa-se que a influência deste parâmetro não é muito acentuada devendo-se sobretudo à grande 

variedade existente nas quilometragens dos veículos. Contudo, uma vez que o consumo energético 

por quilómetro de um veículo que percorre poucos quilómetros face a um veículo que percorre muitos 
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não apresenta variações acentuadas, é possível definir o intervalo de quilómetros no qual os veículos 

passarão a circular. A média de quilómetros anuais por veículo na categoria 1 equivale a 24.240 km, 

pelo que se assumiu que os veículos devem passar a apresentar quilometragens anuais na gama 

dos 20.000 a 30.000 km. Verificou-se que desta forma é possível alcançar uma melhoria na eficiência 

energética de 1,3%. Para as restantes tipologias de veículos observou-se a mesma tendência, pelo 

que se efectuou o mesmo procedimento, utilizando as quilometragens médias de cada tipologia. 

Realizando-se esta alocação para as cinco categorias criticas, verifica-se uma melhoria na eficiência 

energética da frota por quilómetro percorrido de 17,1%. 

 

Figura 7 - Média de consumo energético por quilómetro em função dos quilómetros anuais percorridos por cada 
veículo. 

 

Apesar de não se verificar uma tendência decrescente no consumo energético por quilómetro, em 

função da variável quilómetro, para os VL, verifica-se que esta unidade de consumo de energia será 

sempre adequada, dado que a utilização destes veículos está inserida essencialmente para 

deslocação de funcionários. Esta unidade de consumo de energia permite à empresa detetar 

anomalias nos consumos dos veículos que apresentarem valores desviantes da tendência desta 

categoria de veículos. O mesmo aplica-se aos VP, sendo, no entanto, que a sua utilização envolve, 

na maioria das vezes, deslocações maiores. 

Verificou-se que a tendência com os quilómetros percorridos anuais (Figura 9), é idêntica ao efeito do 

número de serviços e do número de toneladas transportadas anualmente nos VP, uma vez que o 

número de toneladas transportadas aumenta à media que as viaturas realizam mais serviços, o que 

envolve, em regra geral, a realização de maior número de quilómetros. Na Figura 8 a) e b) 

representa-se o efeito do número de serviços no consumo energético por km (𝑀𝐽/𝑘𝑚) e no consumo 

energético por tonelada quilómetro (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚), respetivamente; Na Figura 9 c) e d) representam-

se os valores de quilómetros percorridos para as mesmas unidades de consumo, por fim na Figura 

10 e) e f) representam-se as mesmas unidades em função das toneladas transportadas. Ambas as 

figuras referem-se à tipologia 4, sendo que cada ponto corresponde aos valores de cada veículo. 

Observa-se na Figura 8, Figura 9 e Figura 10 que no consumo energético por quilómetro, estes três 

parâmetros apenas têm um impacto no aumento do consumo energético (𝑀𝐽), não se verificando 
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diretamente o seu efeito nesta unidade (𝑀𝐽/𝑘𝑚). Por outro lado, à medida que o valor dos 

parâmetros (toneladas, número de serviços e quilómetros) vai aumentando, verifica-se uma redução 

no consumo energético por tonelada-quilómetro, sendo que o seu efeito é mais direto. Através do 

conhecimento dos valores médios, para cada categoria, do número de serviços, toneladas 

transportadas e quilómetros percorridos, é possível alcançar uma melhoria no consumo energético 

da frota por tonelada-quilómetro cerca de 27%, sendo que, dada a tendência decrescente verificada 

para todas as categorias, todas as categorias que estejam fora do intervalo delineado passarão a ter 

valores de consumo energético (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) desse intervalo. Estes valores são apresentados na 

Tabela 39: 

 

Tabela 39 - Intervalo para os quilómetros, toneladas e número de serviços para cada categoria bem como o 
consumo energético correspondente. 

Categorias 4 5 7 12 

Intervalo de quilómetros (𝐾𝑚) 40-50 mil 30-40 mil 30-40 mil 30-40 mil 

Intervalo de toneladas 20-25 mil 30-35 mil 20-25 mil 20-25 mil 

Intervalo de serviços 800-1000 700-800 400-600 200-300 

Consumo energético (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) 0,007 0,0049 0,013 0,009 

 

  
Figura 8 - Comparação do efeito do número de serviços anuais no consumo energético por quilómetro (𝑀𝐽/𝑘𝑚) 

e no consumo energético por tonelada-quilómetro (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚), para a categoria 4. 

 

  
Figura 9 - Comparação do efeito do número de quilómetros percorridos anuais no consumo energético por 
quilómetro (𝑀𝐽/𝑘𝑚) e no consumo energético por tonelada-quilómetro (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚), para a categoria 4. 

a) b) 

c) 
d) 
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Figura 10 - Comparação do efeito do número de toneladas transportadas anuais no consumo energético por 

quilómetro (𝑀𝐽/𝑘𝑚) e no consumo energético por tonelada-quilómetro (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚), para a categoria 4. 

 

Relativamente ao consumo energético por hora (𝑀𝐽/ℎ𝑜𝑟𝑎) constatou-se na análise efectuada que, no 

global, nenhum dos parâmetros tem um efeito assinalável. Esta tendência verifica-se essencialmente 

nas categorias 4,5 e 12 dado que durante o seu serviço, o tempo de trabalho parado corresponde a 

situações de carga e descarga de contentores, ou de materiais diversos, sendo por isso tarefas de 

reduzido tempo. No entanto, verificou-se para a categoria 7, que com o aumento do fator de carga o 

consumo energético por hora aumenta, e que com o aumento das horas de trabalho este consumo 

diminui. Esta categoria é um misto de veículos combinados, cujo trabalho envolve principalmente 

serviços de saneamento (desentupimento de esgotos etc), ou seja, horas de trabalho parado, e por 

cisternas que tanto apresentam serviços com necessidade de efetuar trabalho parado (recolha de 

resíduos marítimos), bem como a deslocação de grandes distâncias para efetuar a descarga. Dadas 

estas características, não é exequível uma alocação dos veículos nesta unidade de consumo 

energético. 

Conclui-se, portanto, que dadas as características dos veículos destas cinco categorias, tanto o 

consumo energético por quilómetro, como o consumo energético por tonelada-quilómetro, são os que 

mais se adequam para a realização de uma análise energética da frota. No entanto, o consumo 

energético por quilómetro adequa-se melhor para os veículos da categoria 1 dado que o seu serviço 

não envolve o transporte de mercadorias. Quanto aos VP é notório que o consumo energético por 

tonelada-quilómetro é o que mais se adequa ao seu contexto de utilização, principalmente devido ao 

efeito de redução que se verifica com a introdução das toneladas transportadas no consumo 

energético por quilómetro passando para consumo energético por tonelada-quilómetro [98].  

Dado o elevado número de registos de abastecimentos incorretos, descrito na secção 2.1, uma 

melhor utilização do sistema de gestão de frota, incluindo um alargamento do número de veículos 

monitorizados, permitiria obter valores mais realistas referentes à sua utilização, permitindo realizar 

uma análise mais aprofundada relativamente ao consumo energético da frota. 

Para a categoria 7, para além de uma análise do consumo energético por tonelada-quilómetro 

esperava-se que se pudesse alocar os veículos através do comportamento analisado no consumo 

e) f) 
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energético por hora. Estes veículos apresentam uma característica de funcionamento que os 

distingue das restantes categorias, dado que a maioria do tempo estão a trabalhar com a utilização 

de tomada de força (Power-Take-Off), ou seja, utilizam a energia mecânica produzida pelo motor 

para dar energia a equipamentos adicionais, como por exemplo bombas de alta pressão. O valor 

obtido para as horas de trabalho corresponde, na realidade, às horas em que o motor esteve ligado, 

incluindo tempos de paragem que não englobam horas de trabalho de utilização da tomada de força. 

Dado que a maioria dos veículos desta categoria da empresa possuem um contador de horas de 

tomada de força, é possível através do registo do valor das horas de trabalho antes e depois dos 

serviços, uma caracterização mais pormenorizada para o consumo energético por hora. Referir por 

fim que os parâmetros fator de carga, percentagem de tempo ao ralenti e velocidades médias não 

apresentam efeitos nos consumos energéticos que contribuíssem para a realização da alocação da 

frota. 

3.3 Cenário 𝚰  

Neste cenário apresenta-se os resultados obtidos com a medida de racionalização da frota sem 

manutenção (cenário Ι. a) e com manutenção (cenário Ι. b) do nível de serviços (quilómetros, horas e 

toneladas) descritos na secção 2.5.1, 𝑀𝐽/𝑘𝑚 (cenários Ι. a).1 e Ι. b).1), 𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚 (cenários Ι. a).2 e 

Ι. b).2) e 𝑀𝐽/𝐻𝑜𝑟𝑎 (cenários Ι. a).3 e Ι. b).3). 

3.3.1 Cenário 𝚰. 𝐚 

Na Figura 11 apresentam-se os resultados para o cenário Ι. a).1 relativamente ao consumo 

energético da frota em função da percentagem de veículos abatidos sem manutenção de 

quilómetros. Verifica-se uma redução até ao ponto 1, o equivalente ao abate de 19% da frota total, 

correspondendo ao aumento de eficiência da frota (𝑀𝐽/𝑘𝑚) de 9,8% face ao valor inicial, sendo o 

melhor resultado obtido para uma limitação de abate a 21% do total da frota.  

 

Figura 11 - Consumo energético da frota em função da percentagem de frota abatida-cenário sem manutenção 

de quilómetros (cenários Ι. a).1). Ponto 1-Abate de 19% da frota total. 

 

Segundo a sequência de abate indicado na Tabela 28, o ponto 1 corresponde ao abate de 20% dos 

veículos com maior consumo (𝑙/100 𝑘𝑚) da norma Euro 4 das categorias 1 e 4. Após o ponto de 

maior redução, observa-se uma subida no consumo, devendo-se essencialmente ao abate até 80% 
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da norma Euro 4 nos VL. Esta norma, de acordo com a Tabela 16 e Tabela 17, apresenta os maiores 

valores de consumo de energia por quilómetro, cerca de 2,7 𝑀𝐽/𝑘𝑚, superior aos 2,4 𝑀𝐽/𝑘𝑚 

correspondente à média de consumo energético do total dos VL. Todos os pontos desde o ponto 1 

até 21% de abate da frota, apresentam valores de quilómetros percorridos por veículo bastante 

superiores ao valor médio da frota, cerca de 24% acima, sendo que o último ponto apresenta a maior 

subida registada, aproximadamente 0,9% face ao valor médio da frota. Neste último ponto são 

abatidos dois VL, sendo a soma das suas quilometragens igual a 1% do total da frota.  

Na Tabela 40 e Tabela 41 apresentam-se os resultados correspondentes às reduções das emissões, 

bem como no consumo energético e poupanças em combustível obtidos com o abate para o ponto 1 

da Figura 11, verificando-se uma grande redução a nível de emissões de CO2 para este abate de 67 

veículos. 

Tabela 40 - Resultados referentes às emissões de poluentes correspondentes ao ponto 1 do cenário sem 
manutenção de quilómetros (cenário Ι. a).1). 

Ponto 1 (19% da frota abatida) CO VOC NOX PM CO2 

Emissões iniciais (ton) 12,93 1,69 51,54 0,87 8.213,22 

Emissões finais (ton) 8,65 0,81 33,04 0,48 5.961,94 

Redução (%) 33 52 36 45 27 

 

Tabela 41 - Resultados finais referentes ao ponto 1 do cenário sem manutenção. 

Ponto 1 (19% da frota abatida) Valor Final Redução (%) 

Consumo da frota final (𝑀𝐽/𝑘𝑚) 9,89 9,8 

Consumo de energia (litros) 2.224.632,15 
27 

Poupança em combustível (€) 974.900 

 

Na Figura 12-a) e Figura 12-b) apresenta-se a evolução do consumo energético da frota por tonelada 

quilómetro (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) e por hora (𝑀𝐽/𝐻𝑜𝑟𝑎). Na Figura 12-a) observa-se que o maior aumento do 

declive da reta situa-se nos 12% de frota abatida, o correspondente ao inicio de abate de 20% de 

veículos Euro 3. Através da informação presente na Tabela 18, verifica-se que a norma Euro 3 

corresponde à segunda norma com maior valor de consumo energético por tonelada-quilómetro das 

categorias 4 e 12. Na Figura 12-b), o critério de seleção baseou-se nos veículos que apresentem 

maior consumo de litros por hora face à média de cada categoria, sendo que de 5% para 10% de 

frota abatida ocorre um melhoria de cerca de 2% na eficiência da frota, correspondendo a 20% de 

abate de veículos da norma euro 3, sendo a norma com maior número de horas para as categorias 7 

e 12. Os pontos 2 (16% frota abatida) e 3 (20% de frota abatida) representados, marcam o ponto 

onde se obteve a maior melhoria na eficiência da frota, cerca de 7,94% e 7,17%, o equivalente a 25 e 

35 viaturas abatidas no total da frota, respetivamente. 
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Figura 12 a) -Consumo energético da frota por tonelada quilómetro (MJ/ton.km) e b)-Consumo energético por 
hora (MJ/hora) em função da percentagem de frota abatida-cenário sem manutenção de serviços (cenários 

Ι. a).2 e Ι. a).3). 

 

Na Tabela 42 e Tabela 43 apresentam-se os valores finais de redução obtidos nos cenários Ι. a).2 e 

Ι. a).3, observando-se que o abate de veículos na Figura 11 apresenta uma melhoria mais elevada 

face à verificada na Figura 12 -a). 

Tabela 42 - Resultados finais referentes ao ponto 2 do cenário sem manutenção (Ι. a).2). 

Ponto 2 (16% da frota abatida) Valor Final Redução (%) 

Consumo da frota final (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) 0,0059 7,9 

Consumo de energia (litros) 2.381.198 

9,55 Poupança em combustível (€) 291.489 

Emissão de C02 6.326 
 

Tabela 43 - Resultados finais referentes ao ponto 3 do cenário sem manutenção (Ι. a).3). 

Ponto 3 (48% da frota abatida) Valor Final Redução (%) 

Consumo da frota final (𝑀𝐽/𝐻𝑜𝑟𝑎) 373,21 7,2 

Consumo de energia (litros) 2.075.213 

23,11 Poupança em combustível (€) 623.875 

Emissão de C02 5.565 

 

3.3.2 Cenário 𝚰. 𝐛 

Relativamente ao segundo cenário no qual se mantém o nível de serviço da frota (cenário Ι. b).1), ou 

seja, com manutenção de quilómetros totais, os pontos analisados foram exatamente os mesmos 

que os da Figura 11. Verifica-se na Figura 13 que a maior redução registada foi de 6,8%, inferior ao 

cenário Ι. a).1, para um maior número de carros abatidos, em específico 21% (Ponto 4) da frota total, 

que corresponde ao valor máximo de abate definido para os cenários de estudo. 

Esta diferença deve-se ao critério utilizado para a redistribuição de quilómetros aquando do abate de 

veículos, como explicado na secção 2.5.1.2, que atribui os quilómetros dos veículos abatidos de cada 

categoria aos veículos que tenham uma média de consumo de 𝑙/100 𝑘𝑚 inferior ao da categoria 

correspondente. Pela Equação 7, verifica-se que ao longo do eixo de percentagem de abate da frota 

da Figura 13, que o valor de W se situa sempre entre os valores de Z e Y. Para além deste fator, os 

veículos que recebem quilómetros dos veículos abatidos, têm uma média de consumo que é superior 
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ao valor de 30,5 𝑙/100𝑘𝑚 do global da frota, o que faz com que no cenário com manutenção (Ι. b).1) 

de quilómetros os valores de redução sejam inferiores face ao cenário Ι. a).1. 

 

Figura 13 - Consumo energético da frota em função da percentagem de frota abatida-cenário com manutenção 
de quilómetros (cenários Ι. b).1). 

Na Tabela 44 e Tabela 45 apresentam-se os resultados obtidos para o ponto 4 da Figura 13.  

Tabela 44 - Resultados referentes às emissões de poluentes correspondentes ao ponto 4 do cenário com 
manutenção de quilómetros. 

Ponto 4 (21% da frota abatida) CO VOC NOX PM CO2 

Emissões Iniciais (ton) 12,93 1,69 51,54 0,87 8.213,22 

Emissões finais (ton) 8,62 0,81 32,91 0,47 7.699 

Redução (%) 33 52 36 45 6,28 

 

Tabela 45 - Resultados finais referentes ao ponto 4 do cenário com manutenção de quilómetros. 

Ponto 4 (21% da frota abatida) Valor Final Redução (%) 

Consumo da frota final (𝑀𝐽/𝑘𝑚) 10,28 

6,28 Consumo de litros 2.872.511 

Poupança em combustível (€) 219.495 

 

Nas Figura 14-a) e b) representam-se os cenários de abate com manutenção das toneladas 

transportadas e dos quilómetros percorridos (cenários Ι. b).2), e com manutenção de horas de 

trabalho (cenários Ι. b).3), respetivamente. Os pontos 5 e 6 representam o ponto onde se obtém a 

maior melhoria da eficiência energética da frota, correspondendo a 14% de abate da frota (155 

veículos no (cenários Ι. b).2),e 20% de abate da frota (166 veículos no (cenários Ι. b).3), o equivalente 

a 21 e 34 carros abatidos respetivamente, o correspondente a uma melhoria de 2,3% e 9,0% na 

eficiência da frota em cada cenário.  

Para o cenário Ι. b).2 verifica-se que ocorre uma melhoria na eficiência energética inferior à obtida no 

cenário Ι. a).2, pela mesma razão identificada para o cenário Ι. b).1. No entanto, ao contrário do que 

aconteceu neste último, a redução verificada nas emissões de CO2 não é idêntica à melhoria de 

eficiência da frota. 

Relativamente ao cenário Ι. b).3, verifica-se que se obtém maiores valores de melhoria de eficiência 

face ao cenário Ι. a).3, sendo que serão selecionados veículos para a redistribuição caso o seu 
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consumo por hora seja inferior ao valor da média de consumo da categoria. Desta forma, veículos 

com uma menor média de consumo por hora ganham um maior peso porque passam a fazer um 

maior número de horas, sendo gastos menos litros do que na situação inicial. Na Tabela 46 e Tabela 

47 apresentam-se os resultados obtidos para os pontos 5 e 6 da Figura 14.  

 

 
Figura 14 a)-Consumo energético da frota por tonelada quilómetro (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) e b)-Consumo energético por 

hora (𝑀𝐽/𝐻𝑜𝑟𝑎) da frota em função da percentagem de frota abatida-cenário com manutenção de serviços 

(cenários Ι. b).2 e Ι. b).3). 

 

Tabela 46 - Resultados finais referentes ao ponto 5 do cenário Ι. b).2. 

Ponto 5 (13,6% da frota abatida) Valor Final Redução (%) 

Consumo da frota final (MJ/km) 0,00626 2,3 

Consumo de litros 2.580.646 

2,0 Poupança em combustível (€) 60.130 

Redução emissão de CO2 6.860 
 

Tabela 47 - Resultados finais referentes ao ponto 6 do cenário Ι. b).3. 

Ponto 6 (20% da frota abatida) Valor Final Redução (%) 

Consumo da frota final (MJ/km) 365,75 

9,0 
Consumo de litros 2.456.201 

Poupança em combustível (€) 282.579 

Emissões de CO2 (Ton) 6.584 

 

Em suma, verifica-se que os melhores resultados em termos de melhoria de eficiência energética da 

frota ocorrem para os cenários Ι. a).1; Ι. a).2 e Ι. b).3. Para os dois primeiros casos, porém, uma 

implementação na vida real não é a mais favorável, apesar das melhorias em termos energéticos e 

de emissões, uma vez que dada a especificidade de utilização destas categorias, principalmente da 

categoria de pesados, iria fazer com que a empresa pudesse não responder a todos os serviços que 

lhe são requeridos, sendo que caso ocorra algum problema mecânico numa viatura poderão não 

existir veículos suficientes para compensar a ausência dos que estão em reparação. Verificou-se na 

secção 3.2, que a unidade funcional que mais se adequa à frota de pesados é a apurada no cenário 

Ι. b).2, tendo -se verificado que um aumento das toneladas transportadas reduziria o consumo 

energético por tonelada quilómetro. No entanto verifica-se que para o cenário Ι. b).2 as reduções são 

b) 
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menores às verificadas no cenário Ι. b).1. Enquanto que no segundo caso, a maior redução verificada 

tem a contribuição de VL, no primeiro caso apenas diz respeito a VP. No primeiro caso, com a 

introdução das toneladas verifica-se uma melhoria na eficiência da frota, porém inferior em cerca de 

63% que a verificada no cenário Ι. b).1. Para o cálculo do consumo energético por tonelada 

quilómetro de cada categoria considerou-se a divisão do consumo energético (𝑀𝐽) de todos os 

veículos, sobre a soma do produto entre as toneladas e quilómetros de cada veículo. Ao ser 

calculado desta forma, e uma vez que estão a ser redistribuídos não só as toneladas, mas também 

os quilómetros percorridos, o efeito da introdução apenas de toneladas não se faz sentir de forma tão 

eficaz. 

3.4 Cenário 𝚰𝚰 

Neste cenário apresentam-se os resultados obtidos com a renovação de frota através da introdução 

de tecnologias convencionais (MCI Euro 6) (cenário ΙΙ. a) e viaturas de propulsão alternativas como 

VE e VGN (cenários ΙΙ. b; e ΙΙ. c). 

 

3.4.1 Cenário 𝚰𝚰. 𝐚 

Na Figura 15 apresenta-se a introdução de veículos MCI Euro 6 na frota. Uma vez que as categorias 

1, 5 e 12 possuem veículos referentes a esta norma (cerca de 34 veículos) e visto existirem 68 

veículos que possuem uma média de litros por 100 km (𝑙/100𝑘𝑚) inferior ao valor da norma Euro 6, 

tal como explicado na secção 2.5.2.1, o número máximo de veículos que podem ser substituídos por 

veículos MCI Euro 6 é de 135, o equivalente a 39,2% da frota total da empresa.  

 

Figura 15 - Consumo energético da frota em função da percentagem da frota global substituída por veículos MCI 
Euro 6 (sub-Cenário ΙΙ. a).1). 

 

Verifica-se que até 4,1% de substituição dos veículos da frota ocorre uma redução de 0,3% no 

consumo de energia por quilometro (𝑀𝐽/𝑘𝑚), o equivalente à substituição de 14 carros das 

categorias 4, 7 e 12, sendo que pertencem todos à classe de VP Pré-Euro e à norma Euro 2, tendo 

por isso um peso de 100% nesta redução, não sendo, no entanto, as normas de maior consumo 
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energético (𝑀𝐽/𝑘𝑚) destas tipologias. A partir deste ponto, observa-se uma mudança no declive da 

curva do grafico devido à redução do consumo de combustível em 84% resultante da introdução de 

veículos MCI Euro 6, em substituição de veículos norma Euro 3, principalmente da tipologia 12, cuja 

norma Euro 3 é a que apresenta maior consumo energético cerca de 745.760 𝑀𝐽/𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜. Esta 

redução deve-se aos últimos veículos selecionados desta norma apresentarem um consumo inferior 

(em litros) face aos primeiros. Observa-se que a redução aumenta no inicio da seleção de veículos 

da norma Euro 4, a partir dos 16,1% de substituição, tendendo gradualmente para o mínimo. Com 

esta medida atinge-se um valor de consumo energético final de 10,25 𝑀𝐽/𝑘𝑚, ou seja, uma redução 

de 6,58% (ponto A) e uma poupança potencial de combustível de 233.908 euros (€), o 

correspondente a 201.644 litros poupados. 

Na Tabela 48 apresentam-se os valores de redução nas emissões referentes à introdução de 

veículos MCI Euro 6 na frota da empresa para o ponto A, observando-se os mesmos 6,58% de 

redução nas emissões de CO2, sendo que a maioria das emissões, tal como indicado na secção 3.1, 

se devem às tipologias 4 e 12. 

Tabela 48 - Emissões referentes ao cenário de introdução de veículos MCI Euro 6 na frota para o ponto A. 

 CO VOC NOX PM CO2 

Emissões Iniciais (Ton) 12,93 1,69 51,54 0,87 8.213,22 

Emissões finais (Ton) 12,02 1,59 48,11 0,82 7.673,16 

Redução (%) 6,97 5,83 6,64 6,22 6,58 

 

Na Figura 16 são apresentadas as poupanças de combustível (litros) por cada veículo MCI Euro 6 

introduzido, diferenciadas por VL, VP e para a situação global da introdução de veículos MCI Euro 6. 

É possível concluir que o maior valor de litros poupados se deve à categoria de pesados, uma vez 

que esta categoria apresenta um maior consumo de combustível face a VL. A informação essencial a 

reter é que caso a empresa aposte na introdução deste tipo de tecnologia mais recente, deverá 

substituir 8% do total da frota, o correspondente a 27 veículos, sendo que 4 pertencem à categoria 

de ligeiros e 23 à categoria de pesados, o equivalente a uma melhoria de 1,75% do consumo 

energético da frota. 

 

Figura 16 - Poupança de combustível (litros) por cada veículo substituído por veículos MCI Euro 6. 
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Na Figura 17-a) e b) observa-se uma melhoria de 6,75% para 50% de percentagem de frota 

renovada e 6,55% para 45% de frota renovada, no consumo energético por tonelada quilometro 

(𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) e por hora (𝑀𝐽/𝐻𝑜𝑟𝑎) do global da frota, respetivamente, os mesmos valores obtidos 

nas reduções nas emissões de CO2. Com esta medida obtiveram-se ainda poupanças em 

combustível no valor de 206.159 € e 205.180 €. Para o sub-cenário ΙΙ. a).2 e ΙΙ. a).3, a empresa 

deverá optar pela substituição de 11% da frota, o equivalente a 17 carros, e uma substituição de 13% 

da frota, o equivalente a 22 veículos substituídos, respetivamente. Estes pontos correspondem ao 

maior valor de poupanças em litros consumidos por número de veículos substituídos obtendo-se uma 

melhoria da eficiência energética de 1,77%, bem como na redução de emissões de CO2, e uma 

poupança de 54.013 euros (sub-cenário ΙΙ. a).2), e uma melhoria na eficiência de 1,60% com uma 

poupança de 50,020 euros (sub-cenário ΙΙ. a).3). 

  
Figura 17 - a)-Consumo energético da frota por tonelada quilometro (𝑀𝐽/(𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚)) (ΙΙ. a).2); e b)-Consumo 

energético por hora (𝑀𝐽/ℎ𝑜𝑟𝑎) (ΙΙ. a).3) em função da percentagem de frota renovada. 

 

3.4.2 Cenário 𝚰𝚰. 𝐛 

Na Figura 18 apresenta-se a média de consumo da frota por quilómetro percorrido em função da 

percentagem de introdução de VE na frota para o cenário ΙΙ. b).1, sendo que os veículos que, devido 

ao critério utilizado, não forem selecionados considera-se que permanecessem iguais à situação 

inicial, ou seja, com o mesmo consumo de litros por 100 𝑘𝑚. 

 

Figura 18 - Média de consumo energético da frota em função da percentagem de VE na frota (cenário ΙΙ. b).1.). 

 

a) 
b) 
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Verifica-se que o potencial de redução do consumo energético da frota total (incluindo VP) se reduz 

de 4,3%, para o sub-cenário ΙΙ. b).1.1, para 2,1% para os 85 𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎 (sub-cenário ΙΙ. b).1.4). Estas 

melhorias não atingem valores mais elevados uma vez que a categoria 1 apenas representa 30% 

dos veículos totais da frota, sendo que caso se considere apenas as reduções nesta categoria, o 

potencial de redução do sub-cenário ΙΙ. b).1.1 para o sub-cenário ΙΙ. b).1.4 passa de 73% para 37%. 

Verifica-se uma redução cada vez maior de ΙΙ. b).1.1 para ΙΙ. b).1.4, uma vez que ocorre a substituição 

de veículos com maior distância percorrida, e consequentemente maior consumo de energia anual. À 

medida que se reduz o critério dos 𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎, o número de veículos selecionados reduz-se de 31% da 

frota para o caso ΙΙ. b).1.1 para 22% com critério de 85 𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎, o equivalente a menos 26 carros 

entre os dois limites, tendo como consequência a redução da eficiência da frota (𝑀𝐽/𝑘𝑚), sendo o 

declive das retas menor consoante se reduz o critério utilizado. Até 5,5% de frota substituída, estão a 

ser selecionados veículos de norma Euro 3 que apresentam o terceiro maior valor de consumo 

energético por veículo (𝑀𝐽/𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜), tal como indicado na Tabela 17, sendo que para o sub-cenário 

ΙΙ. b).1.1 verifica-se uma redução de 0,71% no consumo energético da frota. Após este ponto, 

verifica-se um aumento do declive de ambas as retas até cerca de 21%, no cenário sem critério 

aplicado, onde serão selecionados veículos referentes às normas Euro 4 e 5, sendo as normas de 

maior consumo desta tipologia, ocorrendo uma redução no consumo energético da frota até 3,7%. 

Obteve-se no cenário sem critério aplicado uma redução de 5,5% de litros consumidos, o 

correspondente a 197.340 € poupados em gasóleo (sem considerar os gastos em eletricidade). 

Na Tabela 49 e Tabela 50, são apresentados os resultados obtidos para o ponto de maior redução 

para cada uma das quatro curvas representadas na Figura 18. Verifica-se que as reduções nas 

emissões de CO2 são iguais, tal como seria de esperar, às reduções verificadas na redução de litros 

consumidos pelos veículos da frota da empresa, sendo, no entanto, superior às reduções verificadas 

no consumo energético por quilometro (𝑀𝐽/𝑘𝑚), uma vez que os VE não têm emissões durante a 

sua utilização. 

Tabela 49 - Resultados obtidos com a introdução de VE para os pontos A, B, C, D. 

Critério 𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎 
Ponto A -
ΙΙ. b).1.1 

Ponto B -
ΙΙ. b).1.2 

Ponto C -
ΙΙ. b).1.3 

Ponto D -
ΙΙ. b).1.4 

Nº VE 105 103 88 76 

Nº Veículos Iguais 0 3 17 29 

Redução na eficiência da frota 
(𝑀𝐽/𝑘𝑚) (%) 

4,34 4,09 2,88 2,09 

Consumo de energia final 
(litros) 

2.894.942 2.904.610 2.952.340 2.982.958 

Redução de consumo (%) 5,55 5,28 3,66 2,68 

Poupança (€) 197.340 186.126 130.759 95.242 
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Tabela 50 - Resultados obtidos referentes às emissões de poluentes para os Pontos A, B, C e D. 

Poluentes CO VOC NOX PM CO2 

Emissões 
Iniciais (Ton) 

12,93 1,69 51,54 0,87 8.213,22 

Redução Ponto 
A -ΙΙ. b).1.1 (%) 

1,71 0,93 3,24 3,35 5,55 

Redução Ponto 

B - ΙΙ. b).1.2 (%) 
1,63 0,87 3,03 3,03 5,28 

Redução Ponto 
C - ΙΙ. b).1.3 (%) 

1,34 0,73 1,98 2,38 3,66 

Redução Ponto 
D - ΙΙ. b).1.4 (%) 

1,11 0,54 1,43 1,54 2,68 

 

Na Figura 19 apresenta-se o cenário ΙΙ. 𝑏).2 sendo que neste caso os veículos que não foram 

selecionados para serem substituídos por VE serão substituídos por veículos MCI Euro 6. Para cada 

critério de 𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎, menor a percentagem atingida, reduzindo desde o valor máximo de 31% para 

ΙΙ. 𝑏).2.1, para 28% para ΙΙ. 𝑏).2.4. Os últimos cinco pontos de cada linha representam a substituição 

de MCI Euro 6 atualmente na frota apenas por VE. Isto deve-se ao critério utilizado para a introdução 

de MCI Euro 6, onde veículos mesmo tendo sido selecionados para serem substituídos por veículos 

MCI Euro 6 possuem uma média inferior a estes, pelo que não se consideram esses veículos.  

Nesta situação, as quatro curvas do gráfico representadas atingem a mesma percentagem de 

introdução de novas tecnologias na frota. Isto acontce visto que nos pontos referentes ao abate de 

veículos pertencentes à norma Euro 6, norma onde se considerou, para esta norma apenas, a 

ocorrência da substituição destes veículos por VE. Logo sendo o eixo das abcissas corresponde à 

introdução dos dois tipos de veículos, ocorre a introdução em simultâneo de VE e veículos da norma 

Euro 6 na frota. Verifica-se que em ambas as linhas o maior declive se deve à substituição de 

veículos referentes às normas de maior consumo da categoria de VL. Com este cenário obtém-se 

para todos os casos uma maior redução na Figura 19 face aos valores da Figura 18, sendo que para 

o critério ΙΙ. 𝑏).2.2, no ponto correspondente aos 100% de substituição de veículos Euro 4 de ambas 

as figuras (8% de introdução de novas tecnologias na frota), se obtém uma redução superior em 

cerca de 0,5% na Figura 19 comparativamente à Figura 18.  

 

Figura 19 - Média de consumo de energia da frota em função da percentagem de novas tecnologias na frota 

para o cenário ΙΙ. 𝑏).2. 
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Apresentam-se na Tabela 51 e Tabela 52 os resultados verificados para o ponto de maior redução de 

cada critério de autonomia testado, salientando-se que no caso do CO2 a redução registada é igual à 

redução no consumo de combustível. Em suma, conclui-se que se obtém uma maior redução no 

consumo energético da frota por quilómetro percorrido no cenário em que se introduz VE e veículos 

MCI Euro 6, face ao cenário de introdução de VE e manutenção dos restantes veículos.  

Tabela 51 - Resultados obtidos com a introdução de VE e veículos MCI Euro 6 para os pontos E, F, G e H 

(cenário ΙΙ. 𝑏).2). 

Critério 𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎 
Ponto E-

ΙΙ. 𝑏).2.1 

Ponto F-

ΙΙ. 𝑏).2.2 

Ponto G-

ΙΙ. 𝑏).2.3 

Ponto H-

ΙΙ. 𝑏).2.4 

Nº VE 105 103 88 76 

Nº veículos MCI Euro 6 0 2 14 21 

Melhoria na eficiência da frota (𝑀𝑗/
𝑘𝑚) (%) 

4,34 4,12 3,06 2,41 

Consumo de energia final (Litros) 2.894.942 2.903.532 2.946.642 2.972.916 

Melhoria de consumo (%) 5,53 5,27 3,86 3,02 

Poupança (€) 197.340 187.376 137.369 106.890 

 

Tabela 52 - Resultados obtidos referentes às emissões de poluentes para os pontos E, F, G e H. 

Poluentes CO VOC NOX PM 

Emissões Iniciais (Ton) 12,93 1,69 51,54 0,87 

Redução Ponto E-ΙΙ. 𝑏).2.1 (%) 1,71 0,93 3,24 3,35 

Redução Ponto F-ΙΙ. 𝑏).2.2 (%) 1,64 0,88 3,05 3,07 

Redução Ponto G-ΙΙ. 𝑏).2.3 (%) 1,38 0,76 2,10 2,51 

Redução Ponto H-ΙΙ. 𝑏).2.4 (%) 1,18 0,60 1,64 1,82 

 

Em termos de análise financeira considerou-se o cenário ΙΙ. 𝑏).1 de introdução de VE para os 

diversos critérios de autonomia, sendo o valor do VAL a seis anos, o equivalente à idade média dos 

VL, conforme apresentado na Figura 20. Observa-se que, à medida que se reduz o critério de 

𝑘𝑚/𝑑𝑖𝑎, o valor máximo atingido diminui tornando-se mesmo negativo no critério ΙΙ. 𝑏).1.4. No ponto 

correspondente a 1% de introdução de VE na frota total, o correspondente a aproximadamente 4 

veículos substituídos da norma Euro 3, para cada critério, obtém-se valores de VAL positivos, visto 

que os litros consumidos por estes carros compensam o investimento inicial, que corresponde ao 

sobrecusto de um elétrico face a um veiculo diesel. A partir dos 6% até aproximadamente 18% de VE 

introduzidos na frota do critério ΙΙ. 𝑏).1.2 verifica-se uma subida no valor do VAL até ao seu ponto 

máximo, visto que corresponde ao inicio da substituição da norma Euro 4 e 5, sendo as normas onde 

se verifica o maior consumo energético por veículo, ocorrendo um aumento de 30% no consumo de 

energia correspondentes aos veículos selecionados.  
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Figura 20 - VAL ao fim de 6 anos em função da percentagem de frota elétrica na frota total (cenário ΙΙ. 𝑏).1). 

 

Na Figura 21 representa-se a relação entre o investimento realizado na aquisição de VE e a redução 

energética total da frota (𝑀𝐽). Observa-se que é necessário investir mais por cada unidade de 

energia (𝑀𝐽) reduzida para o critério ΙΙ. 𝑏).1.4, uma vez que se substitui menos 26% de veículos face 

ao sub-cenário em que não se aplica o critério de autonomia. Verifica-se que o intervalo, para o 

critério ΙΙ. 𝑏).1.1, dos 10% de VE introduzidos na frota até ao ponto A corresponde ao aumento 

verificado no valor de VAL da Figura 20, sendo o intervalo onde o investimento necessário efetuar se 

mantém constante com os valores mais baixos. Para os critérios ΙΙ. 𝑏).1.3 e ΙΙ. 𝑏).1.4 verifica-se que o 

ponto D (10%) e o Ponto C (7%) correspondem ao menor valor de investimento, sendo que para os 

critérios ΙΙ. 𝑏).1.1 e ΙΙ. 𝑏).1.2, corresponde aos pontos A (18%) e B (15%), respetivamente, sendo que 

após estes pontos o valor do investimento volta a subir devido ao menor consumo energético (𝑀𝐽) 

dos últimos veículos selecionados. 

 

Figura 21 - Investimento realizado por unidade de energia poupada (𝑀𝐽) em função da percentagem de VE 
introduzidos na frota. 

 

Conclui-se que a introdução de VE na frota é um cenário possível de implementar por parte da 

empresa obtendo-se reduções em termos energéticos e ambientais. Uma hipótese possível para a 

verificação dos impactes que a introdução de VE poderá ter em termos financeiros e ambientais para 
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a empresa é a introdução de 4 veículos, o correspondente a 1% da frota para os critérios ΙΙ.𝑏).1.1, 

ΙΙ.𝑏).1.2 e ΙΙ.𝑏).1.3 e de 3 carros para o critério ΙΙ.𝑏).1.4 (Figura 20), sendo que os valores de 

investimento para a redução de uma unidade de energia (𝑀𝐽) diminui à medida que se aumenta o 

critério, bem como a obtenção de maiores valores de VAL, respeitando o limite máximo do modelo de 

VE escolhido para as análises efetuadas. 

Outra possibilidade é a substituição da percentagem equivalente aos pontos A, B, D (Figura 21) para 

os critérios ΙΙ. 𝑏).1.1, ΙΙ. 𝑏).1.2 𝑒 ΙΙ. 𝑏).1.3 o equivalente a 54, 52 e 35 VL substituídos. Conclui-se que o 

cenário ΙΙ. 𝑏).1.1 (ponto D) é o ponto mais realista para se implementar, dado que cumpre os valores 

de autonomia do VE selecionado, bem como apresenta um baixo valor de investimento para reduzir 

o consumo energético, obtendo-se uma melhoria da eficiência energética em 1,60%  com redução 

nas emissões de CO2 em 4,34%, o equivalente a substituir 35 VL Uma vez que a análise para o valor 

do VAL teve apenas em conta o sobrecusto de aquisição de um VE face a uma viatura a gasóleo 

mais o valor anual do aluguer das baterias (total de 3.348 €/veículo/ano), bem como o diferencial do 

preço da eletricidade face ao preço do gasóleo para o valor das poupanças, é natural verificar-se 

grandes valores de retorno obtidos ao fim de seis anos após o investimento. 

 

3.4.3 Cenário 𝚰𝚰. 𝐂 

Na Figura 22 representa-se a eficiência energética da frota para o sub-cenário ΙΙ. c).1 em função da 

percentagem de VGN introduzidos na frota. Observa-se que a introdução desta tecnologia provoca 

um aumento do consumo energético face ao valor inicial, ou seja, uma perda de eficiência de cerca 

de 26%. Tal como verificado na secção 1.2.3, a maioria dos VGN atualmente correspondem a 

motores de ignição por faisca apresentando uma combustão próxima da estequiometria. Nestes, a 

eficiência de combustão é inferior à verificada nos motores a diesel devido essencialmente ao menor 

rácio de compressão verificado, pelo que os VGN apresentarão maiores consumos face às viaturas a 

gasóleo. Outro motivo para este aumento do consumo prende-se com o facto de as viaturas a 

gasóleo apresentarem maior eficiência quando utilizadas em carga parcial, pelo que para o caso da 

EGEO as viaturas das categorias 1,4 e 12 apresentam consumos inferiores a VGN cerca de 8%, 

29% e 27%, respetivamente. A introdução desta tecnologia foi simulada até 60% da frota total, o 

correspondente a 207 veículos, uma vez que a a introdução de VGN ocorre para as categorias 1,4 e 

12. Na Tabela 53 apresentam-se as emissões para o último ponto da Figura 22 verificando-se 

grandes melhorias na maioria dos poluentes locais, exceto para o VOC onde se verifica um aumento 

da sua emissão. 
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Figura 22 - Média de consumo da frota em função da percentagem de VGN na frota. 

 

Tabela 53 - Resultados referentes às emissões de poluentes com a introdução de VGN (sub-cenário ΙΙ. c).1). 

 CO VOC NOX PM CO2 

Emissões 
Iniciais (ton) 

12,93 1,69 51,54 0,87 8.213,22 

Emissões 
finais (ton) 

11,43 2,71 28,96 0,30 7.518,27 

Redução (%) 11,6 -59,8 43,8 65,8 8,5 

 

Para os sub-cenários ΙΙ. c).2 e ΙΙ. c).3 verificou-se que o consumo energético por tonelada quilómetro 

e por hora, respetivamente, pioraram face aos valores inicias em cerca de 43% e 28%. Verifica-se 

que o maior valor obtido no sub-cenário ΙΙ. c).2 face ao sub-cenário ΙΙ. c).1 deve-se, tal como visto 

anteriormente, à forma como se calcula o consumo energético por tonelada quilómetro e devido ao 

facto de o sub-cenário ΙΙ. c).1 ter em conta VL, com consumos energéticos (𝑀𝐽) inferior aos VP. Por 

este motivo obtém-se para o sub-cenário ΙΙ. c).2 maiores reduções nas emissões em todos os 

poluentes. Na Tabela 54 e Tabela 55 apresentam-se os valores correspondentes às reduções nas 

emissões para os sub-cenários ΙΙ. c).2 e ΙΙ. c).3: 

Tabela 54 - Resultados referentes às emissões de poluentes com a introdução de VGN (sub-cenário ΙΙ. c).2). 

 CO VOC NOX PM CO2 

Emissões Iniciais (Ton) 11,64 1,52 45,90 0,75 6.999,23 

Emissões Finais (Ton) 9,45 1,99 24,92 0,19 6.372,15 

Redução (%) 18,88 -30,73 45,70 74,21 8,96 

 

Tabela 55 - Resultados referentes às emissões de poluentes com a introdução de VGN (sub-cenário ΙΙ. c).3). 

 CO VOC NOX PM CO2 

Emissões Iniciais (Ton) 12,11 1,54 47,26 0,77 7.237,04 

Emissões Finais (Ton) 9,91 2,01 26,23 0,22 6.607,94 

Redução (%) 18,17 -30,44 44,50 71,47 8,69 

 

Conclui-se através dos resultados anteriores que a introdução de VGN reduz as emissões de quase 

todos os gases. O gás natural é principalmente constituído por metano, sendo que este apresenta o 

menor rácio de átomos de carbono por hidrogénio. Face a esta característica verifica-se que no gás 
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natural as emissões de CO2 e CO são inferiores às emissões inicias da frota, sendo que o CO2 

emitido por unidade energética (𝑔𝐶𝑂2/𝑀𝐽) é cerca de 28% inferior a viaturas diesel. A redução 

verificada nas emissões de NOX devem-se essencialmente ao rácio ar-combustível nos motores SI 

ser próximo da estequiometria, ou seja, menor concentração de oxigénio na mistura nas viaturas a 

gás natural.  

Por outro lado, nas viaturas diesel, a combustão realiza-se em excesso de ar favorecendo a 

formação de NOX. No entanto as emissões de VOC são superiores visto que em certas ocasiões, 

dado que a combustão ocorre em situação próxima da estequiometria, poderá não existir oxigénio 

suficiente para a combustão da totalidade do metano.  

Na Figura 23 apresenta-se o resultado do estudo financeiro referente à introdução desta tecnologia 

na frota da empresa em estudo para o sub-cenário ΙΙ. c).1.Tendo em conta o diferencial de preço 

entre os VGN e a gasóleo utilizados, bem como o diferencial entre o preço dos combustíveis, verifica-

se que se obtêm dois intervalos no qual o valor do VAL é positivo, entre 8% e 15% de VGN 

introduzidos na frota (intervalo 1) e entre 34% e 60% (intervalo 2). Os valores positivos no primeiro 

intervalo devem-se sobretudo à substituição de VL Euro 3, que apesar de não ser a norma que 

apresenta maior consumo energético por veiculo (MJ/veículo), dado o seu baixo sobrecusto as 

poupanças obtidas são superiores ao investimento, e devido à categoria 12, que apesar de ter um 

sobrecusto superior ao verificado para a categoria 1, a norma Euro 3 apresenta o segundo maior 

consumo de energia (745.760 (MJ/veículo)) pelo que as poupanças em combustível compensam o 

elevado investimento.  

No segundo intervalo, a partir de 34% de frota substituída, verifica-se a substituição de veículos da 

norma Euro 5, que correspondem aos maiores consumos de energia (MJ) dos VP, bem como os 

segundos maiores consumos energéticos (MJ) dos VL. Neste intervalo, até ao ponto A (47% de VGN 

introduzidos na frota) aumenta a  representação de VL substituídos, de 25% para 41% veículos 

substituídos. O ponto A corresponde o maior valor de VAL, dado que no intervalo 2 as poupanças 

aumentam cerca de 28% face ao valor inicial do intervalo, enquanto que o valor do investimento 

aumentou apenas 15%, pelo que ao fim de doze anos após o investimento inicial obtém-se valores 

de VAL positivos. 

 

Figura 23 - Valor de VAL ao fim de 12 anos em função da percentagem de VGN introduzidos na frota. 
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Tal como no cenário de estudo de introdução de VE (secção 2.5.2.2), o primeiro período pode ser 

utilizado para um primeiro teste à introdução da tecnologia a gás natural, o correspondente a 40 

veículos, dos quais 32 são VP. A diferença nos valores atuais verificados entre veículos a gasóleo e 

VGN, é um fator que pode levar as empresas a afastarem a possibilidade de introdução desta 

tecnologia, visto ser uma tecnologia muito cara e recente, não permitindo às empresas terem a 

certeza se a sua aquisição é economicamente viável. Outro dos entraves à introdução mais 

acentuado nas frotas, deve-se ao reduzido número de postos de abastecimento espalhados pelo 

país. Com este estudo verifica-se que com os sobrecustos utilizados (secção 2.5.2.3), é 

economicamente viável à empresa em estudo a introdução deste tipo de tecnologia, sendo 

expectável que com o amadurecimento desta tecnologia o preço se aproxime da registada nas 

viaturas a gasóleo, abrindo oportunidades para que seja mais utilizada pelas empresas. No entanto, 

referir apenas que não foi contabilizado o custo da instalação de postos de abastecimentos na 

empresa, o que alteraria o sobrecusto de aquisição de um VGN face a viaturas a gasóleo. 

3.5 Cenário 𝚰𝚰𝚰 

Apresenta-se nesta secção os resultados obtidos com a realização de formações em eco-condução 

(cenário ΙΙΙ.a)), bem como através da substituição de pneumáticos por outros mais eficientes (cenário 

ΙΙΙ.b)). 

3.5.1 Cenário 𝚰𝚰𝚰. 𝐚    

Para o caso de estudo de realização de formações de eco-condução foram testados, tal como 

descrito na secção 2.5.3.1, três sub-cenários de redução do consumo de combustível: pessimista 

(ΙΙΙ.a).3) com uma redução de 2,5%; moderado (ΙΙΙ.a).2) no qual se reduz em 5% o consumo e por fim 

um sub-cenário otimista (ΙΙΙ.a).1) com uma redução de 10%. Na Figura 24 apresentam-se os 

resultados para o primeiro ano após formação, para os três sub-cenários de redução, referentes ao 

consumo de energia à medida que se foi incrementando o número de turmas (cada uma com 12 

condutores) para formação até 65% de condutores da frota. 

 

Figura 24 - Média de consumo da frota (𝑀𝐽/𝑘𝑚) em função da percentagem de condutores em formação. 
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Observa-se que, para ambas as curvas, o valor de consumo médio da frota (𝑀𝐽/𝑘𝑚) se reduz à 

medida que o número de condutores sujeito a formação aumenta, verificando-se, como esperado, 

que a maior redução ocorre para o sub-cenário ΙΙΙ. a).1. Obtiveram-se valores de redução de 1,93%, 

3,85% e 7,70% para os sub-cenários ΙΙΙ. a).3, ΙΙΙ. a).2 e ΙΙΙ. a).1 respetivamente, referentes ao total da 

frota. Os valores atingidos não são idênticos aos valores implementados (redução de 2,5%; 5% e 

10%) visto que a formação apenas é aplicada a cinco categorias da frota total, e não aos veículos 

totais da frota. Nos dois primeiros casos verifica-se que os comportamentos das curvas são bastante 

semelhantes ao cenário ΙΙΙ. a).1, apresentando um declive de redução inferior. Neste, verifica-se que 

até cerca de 10% obtém-se o menor declive de redução no consumo, visto que a percentagem de 

condutores de VL a obterem formação é superior à de VP cerca de 33%, igualando-se depois nesse 

ponto.  

De 10% a aproximadamente 45% de veículos abrangidos pela medida, ocorre uma mudança no 

declive da reta do gráfico visto que os litros consumidos por veículo aumentam cerca de 38% (face 

ao valor registado no ponto de 10% de condutores da frota com formação), pelo que, por exemplo, 

numa redução de 10% (sub-cenário ΙΙΙ. a).1) obtém-se uma redução mais acentuada face a VL. 

Conclui-se, portanto, que as maiores reduções atingidas se devem à formação de condutores de VP, 

visto apresentarem maior número de litros consumidos face a VL (cerca de 92% superior), que são 

selecionados em maior número inicialmente. 

Esta redução nos consumos traduz-se em reduções na emissão de gases poluentes apresentadas 

na Tabela 56. Nesta apresenta-se o valor mínimo de redução, obtido com formação a uma turma (12 

condutores) e o valor máximo para cerca de 65% de condutores da frota, sendo que as maiores 

reduções se verificam para o sub-cenário ΙΙΙ. a).1. 

Tabela 56 - Redução de emissões para os três sub-cenários (valor mínimo e valor máximo). 

 

12 condutores 222 condutores 

CO VOC NOX PM CO2 CO VOC NOX PM CO2 

Emissões Iniciais (ton) 
12,9

3 
1,69 51,54 0,87 

8.213,2
2 

12,9
3 

1,69 
51,5

4 
0,8
7 

8.213,2
2 

Sub-Cenário 𝚰𝚰𝚰. 𝐚). 𝟏 
(Ton) 

12,9
0 

1,69
1 

51,42 
0,87

2 
8.194,9

7 
11,9

1 
1,57 

47,4
7 

0,8
1 

7.580,8
2 

Redução (%) 0,19 0,09 0,23 0,14 0,22 7,86 7,59 7,89 
7,6
0 

7,70 

Sub-Cenário 𝚰𝚰𝚰. 𝐚). 𝟐 
(Ton) 

12,9
2 

1,69
2 

51,47
7 

0,87
3 

8.204,1
0 

12,4
2 

1,63 
49,5

0 
0,8
4 

7.897,0
2 

Redução (%) 0,10 0,05 0,12 0,07 0,11 3,93 3,79 3,94 
3,8
0 

3,85 

Sub-Cenário 𝚰𝚰𝚰. 𝐚). 𝟑 
(Ton) 

12,9
2 

1,69 51,51 0,87 
8.208,6

6 
12,6

8 
1,66 

50,5
2 

0,8
6 

8.055,1
2 

Redução (%) 0,05 0,02 0,06 0,03 0,06 1,93 1,90 1,97 
1,9
0 

1,92 

 

Em termos financeiros, foi analisado o valor de VAL bem como uma análise do valor necessário 

investir para obter uma redução no consumo em 1 𝑀𝐽, tudo isto em função do número de formandos. 

Na análise do VAL considerou-se o caso mais favorável a três anos, ou seja, onde se registam 

maiores valores do VAL, sendo que isto acontece com realização de formações anuais. Em ambos 
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os sub-cenários testados, a formação é admissível financeiramente, com um custo de 125€/condutor, 

existindo ganhos nos três anos. Na Figura 25, observa-se pequenas oscilações no declive das retas 

visto que o valor das poupanças varia de classe para classe, verificando-se um aumento do declive a 

partir dos 10% pelas mesmas razões explicadas para a Figura 24. A diferença entre as três curvas é 

mais notória a partir deste ponto, correspondendo ao aumento de consumo de litros devido aos VP 

sendo que o efeito de redução no cenário ΙΙΙ. a).3 tem maior peso face aos restantes.  

 

Figura 25 - Evolução do VAL em função da percentagem de condutores com formação. 

 

Na Figura 26 representa-se o valor do investimento face à redução do consumo energético da frota 

(€/𝑀𝐽). Observa-se que inicialmente é necessário investir mais para reduzir o consumo energético 

em ΙΙΙ. a).3, sendo o reflexo da menor redução verificada na Figura 24. Até 10% observa-se que o 

valor necessário investir, neste sub-cenário, é em média de 0,014€ para reduzir 1 MJ, registando-se, 

no entanto, uma quebra do valor, dado que a média de litros dos veículos correspondentes aos 

condutores selecionados aumenta cerca de 77%, devido à crescente seleção de condutores de VP 

para formação. O valor do investimento estabiliza posteriormente até aproximadamente 45% da frota 

(Ponto B1), no qual a média de litros consumidos estabiliza à volta de 13.599 litros, pelo que uma 

redução de 2,5% (sub-cenário ΙΙΙ. a).3) se faz sentir de uma maneira muito mais acentuada. Face a 

esta análise, a implementação de formações em eco-condução teria de abranger 6 turmas (Ponto A), 

o equivalente a 72 veículos, dos quais 42% correspondem a VL. 



69 

 
 

 

Figura 26- Investimento realizado por unidade de energia poupada (€/𝑀𝐽) em função da percentagem de 
condutores com formação 

 

Conclui-se assim, que a percentagem de formandos se deve situar no ponto A, visto que o 

investimento necessário para reduzir o consumo de energia atinge o menor valor, devido ao aumento 

de formandos alocados a VP com maior consumo de litros. Contudo, os valores de redução com 

estes programas de formação são dependentes do fator humano, bem como da tipologia de veículo, 

verificando-se ainda que existe uma tendência a que as práticas adquiridas com este programa se 

dissipem ao longo do tempo (não existindo dados que quantifiquem essas reduções) [35], sendo 

evidente a importância de implementação de sistemas de geo-referenciação/monitorização de 

veículos, tendo um custo associado. No entanto, os valores de VAL calculados, como 

consequentemente o valor do investimento necessário para reduzir 1 MJ, apenas tiveram em conta o 

valor de 1500€ por formação, não contabilizando, portanto, os custos associados ao sistema de geo-

referenciação. Dado que este, e outros, valores não foram contabilizados nos valores apresentados, 

e tendo em conta o que foi referido anteriormente, é expectável que o sub-cenário ΙΙΙ. a).3 seja aquele 

que mais se adequa à realidade da frota da empresa em estudo, com reduções próximas dos 2,5% 

conduzindo a poupanças de 55.704 euros em combustível. Em suma, o ponto A permite uma 

poupança de 31.463 € em gasóleo face aos 9 mil euros de investimento, o equivalente a uma 

redução de 0,88% no consumo energético da frota, abrangendo 72 condutores da mesma. 

 

3.5.2 Cenário 𝚰𝚰𝚰. 𝐛    

Na Figura 27 e Figura 28 estão representadas as médias de consumo da frota (𝑀𝐽/𝑘𝑚) em função da 

percentagem de veículos da mesma que tenha efetuado troca de pneumáticos, sendo que cada reta 

representa a mudança para uns mais eficientes. Na Figura 27 representa-se o sub-cenário ΙΙΙ. b).1 no 

qual os VL estão equipados com pneus de classe de eficiência energética “G” e os VP com “D” nos 

pneus da frente e “F” nos pneus de tração, enquanto que na Figura 28 representa-se o sub-cenário 

ΙΙΙ. b).2 com pneus classe “D”,”D” e “E”, para classe de ligeiros e pesados, respetivamente.  
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Observa-se que os declives de ambas as retas vão diminuindo à medida que se seleciona um maior 

numero de veículos da frota para a troca de pneumáticos, terminando nos 69% da frota, o 

correspondente à troca de pneus de 237 veículos. A diferença entre as três curvas deve-se 

essencialmente às percentagens de reduções para pneus mais eficientes, visto que os fatores de 

redução, dos pneus iniciais de cada caso, são menores para o caso da troca para uma classe “C” do 

que para uma classe “A”. Obtiveram-se reduções no consumo de energia para a Figura 27 de 2,56%, 

3,70% e 4,35%, para passagem para classe “C”,”B” e “A”, respetivamente e para a Figura 28 

reduções de 2,10%, 3,35% e 4,05%, sendo a diferença entre ambas bastante reduzida, uma vez que 

a percentagem média de VP que trocam de pneus face a VL é de 56%, pelo que a passagem de uma 

classe “F” ou “E” para uma classe mais eficiente apresenta fatores de redução semelhantes.  

 

Figura 27 - Consumo energético em função do número de veículos, no total da frota, com muda de pneus para 

eficiência energética superior (cenário ΙΙΙ. b).1- Pneus inicias: Ligeiros -“F”; Pesados: Frente -“D”, Tração -“F”).  

 

Figura 28 - Consumo energético em função do número de veículos, no total da frota, com muda de pneus para 
eficiência energética superior (cenário ΙΙΙ. b).2-Pneus inicias: Ligeiros -“D”; Pesados: Frente -“D”, Tração -“E”). 

 

Como consequência, a passagem para classe de pneus mais eficientes conduz a uma redução no 

consumo de energia, levando a uma redução nas emissões, tal como resumido na Tabela 57 e 

Tabela 58. 
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Tabela 57 – Valor das emissões de poluentes para ponto mínimo e máximo de veículos da frota com muda de 
pneus de eficiência energética superior (sub-cenário ΙΙΙ. b).1). 

 

3% Frota com muda de pneus 69% Frota com muda de pneus 

CO VOC NOX PM CO2 CO VOC NOX PM CO2 

Emissões Iniciais 
(Ton) 

12,9
3 

1,69 
51,5

4 
0,87 

8. 
213,22 

12,9
3 

1,69 
51,5

4 
0,87 

8. 
213,22 

Pneu A-Redução (%) 0,48 0,32 0,39 0,38 0,44 4,43 4,37 4,46 4,37 4,34 

Pneu B-Redução (%) 0,41 0,27 0,33 0,32 0,37 3,76 3,71 3,79 3,71 3,70 

Pneu C-Redução (%) 0,28 0,19 0,23 0,22 0,26 2,59 2,55 2,62 2,56 2,56 

 

Tabela 58 – Valor das emissões de poluentes para ponto mínimo e máximo de veículos da frota com muda de 

pneus de eficiência energética superior (sub-cenário ΙΙΙ. b).2). 

 

3% Frota com muda de pneus 69% Frota com muda de pneus 

CO VOC NOX PM CO2 CO VOC NOX PM CO2 

Emissões Iniciais (ton) 12,93 1,69 51,54 0,87 8.213,22 12,93 1,69 51,54 0,87 8.213,22 

Pneu A-Redução (%) 0,46 0,30 0,36 0,35 0,41 4,19 4,15 4,19 4,10 4,05 

Pneu B-Redução (%) 0,38 0,25 0,30 0,29 0,34 3,47 3,44 3,48 3,40 3,35 

Pneu C-Redução (%) 0,24 0,16 0,19 0,18 0,21 2,19 2,17 2,19 2,14 2,10 

 

Na Figura 29 e Figura 30, é apresentada a evolução do valor do VAL para os sub-cenários ΙΙΙ. b).1 e 

ΙΙΙ. b).2. Para ambas as figuras, verifica-se que o valor da rentabilização da troca de pneus ao fim de 

um ano, (tempo de muda de pneumáticos adequado para a empresa) apresenta valores positivos, 

sendo que o seu declive vai reduzindo até atingir um valor máximo, reduzindo posteriormente, até 

que se verifica que o seu valor passa a ser negativo para ΙΙΙ. b).1, permanecendo positivo para 

ΙΙΙ. b).2.  

  

Figura 29 - Evolução do VAL em função da percentagem de veículos com muda de pneus, no total da frota, para 

o sub-cenário ΙΙΙ. b).1. 
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Figura 30 - Evolução do VAL em função da percentagem de veículos com muda de pneus, no total da frota, para 
o sub-cenário ΙΙΙ. b).2. 

 

Em ΙΙΙ. b).1, o valor máximo para a passagem de pneus classe “A”,”B” e “C” atinge-se ao fim de 35%, 

34% e 24%, respetivamente, enquanto que em ΙΙΙ. b).2 atinge-se ao fim de 41%; 40% e 35%. Esta 

deslocação do valor máximo obtido, deve-se essencialmente ao fator de redução no consumo de 

combustível, referente à passagem de uma classe menos eficiente para uma mais eficiente, ser 

menor para ΙΙΙ. b).2, sendo que no caso do investimento também se verifica essa redução, sendo que 

em média para o caso ΙΙΙ. b).1 o valor das poupanças são aproximadamente 1 vez maior que o valor 

do investimento, enquanto que em ΙΙΙ. b).2  essa diferença é sensivelmente 1,7 vezes superior. 

A existência deste ponto deve-se ao critério de seleção dos primeiros veículos a substituírem pneus, 

sendo que à medida que mais veículos da frota vão realizando esta troca, o valor das poupanças 

face ao investimento vai sendo superior, mas vai decaindo até ao ponto em que se gasta mais na 

compra de pneus face ao valor poupado em combustível, sendo que a curva do valor de investimento 

apresenta um declive constante enquanto que a segunda apresenta um declive que vai diminuindo 

ao longo do eixo do xx, até estas se cruzarem no ponto máximo. Apesar de se verificar que o preço 

de pneumáticos para VP ser, para a classe de eficiência “A”, 3 vezes maior que na classe ligeiros, o 

valor atingido em poupanças é na ordem de 7 vezes superior para a classe de pesados, dado que 

estes apresentam em média um consumo de combustível por veiculo de 17.606 litros face aos 1.620 

litros na classe ligeiros. Os pontos 1,2 e 3 apresentados nas figuras, representam o ponto no qual 

compensa a troca para classe de pneus superior, correspondendo ao máximo de cada curva. 

Na Figura 31 e Figura 32 apresenta-se para ambos os cenários o valor que é necessário investir para 

se reduzir uma unidade de energia (€/𝑀𝐽). A tendência que se verifica deve-se essencialmente ao 

critério utilizado, pelo que à medida que a percentagem de veículos a efetuar troca de pneumáticos 

aumenta, o consumo de litros de combustível dos veículos que ainda não realizaram a troca é 

bastante inferior face aos que já trocaram para pneus de classe energética superior, logo vai ser 

continuamente necessário investir mais para que seja possível a mesma redução energética. 
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Figura 31 - Investimento realizado por unidade de energia poupada (€/𝑀𝐽) em função da percentagem de 

veículos com muda de pneus no total da frota para o sub-cenário ΙΙΙ. b).1. 

 

Figura 32 - Investimento realizado por unidade de energia poupada (€/𝑀𝐽) em função da percentagem de 

veículos com muda de pneus no total da frota para o sub-cenário ΙΙΙ. b).2. 

 

Todos estes resultados tiveram como base os valores de compra de pneus verificados em faturas 

que ainda não tinham sido inseridas na base de dados da empresa, tal como explicado na secção 

2.5.3.2, bem como as classes energéticas de pneus associado a cada veículo ter sido retirado por 

observação visual. Estes resultados são um indicador do potencial de poupança energética que a 

empresa verificará ao apostar na troca de pneus de classes energéticas superiores, evitando 

também a atual muda de pneus de 4 vezes ao ano para 1 muda por ano. Estes resultados são 

obtidos atendendo ao facto da existência de uma grande variabilidade de modelos de pneus 

existentes no mercado; a diferença de preços existente entre classes de eficiência iguais de 

diferentes marcas e modelos; a variância no número de pneus para cada veiculo, principalmente na 

classe de pesados, bem como o facto de cada veículo poder circular com modelos de pneus 

diferentes em cada eixo. Em suma, os pontos 1,2 e 3 representam a percentagem de frota ideal para 

a empresa implementar esta medida, permitindo reduções de 3,36%, 2,86% e 1,50% no consumo 

energético, o equivalente a 119.662,101.872 e 53.364 euros poupados em gasóleo, respetivamente 

(Figura 29) e reduções de 3,47%, 2,88% e 1,62% no consumo energético, permitindo poupar 

111.502, 92.357 e 43.473 euros em gasóleo (Figura 30). 

 



74 

 
 

3.6 Soluções Propostas 

Após se ter avaliado medidas que permitam melhorar a eficiência da frota foram definidas duas 

soluções combinadas de forma a analisar o potencial de impacte destas medidas num plano a três 

anos, e que se consideram adequadas para a empresa tendo em vista a melhoria da eficiência da 

frota em 5%. Estas propostas não incluem a necessidade de abate de veículos, considerando-se 

apenas o consumo energético por quilómetro (𝑀𝐽/𝑘𝑚) dos cenários ΙΙ e ΙΙΙ, uma vez que existe 

100% de informação para os veículos da frota. Tendo em conta os valores das reduções de consumo 

energético e o grau de investimento necessário para as obter, as propostas incluem: 

• Medidas com maior valor de investimento inicial (Proposta A); e 

• Medidas com menor valor de investimento inicial necessário (Proposta B). 

Ambas as propostas são uma combinação das medidas apresentadas anteriormente, tal como será 

descrito de seguida. A Proposta A inclui os pontos dos gráficos apresentados na Secção 3 de menor 

investimento por unidade de energia reduzida, pontos de maior valor de litros poupados por número 

de veículos substituídos e pontos de valor máximo de VAL. Foram selecionados 35 VE (ponto D da 

Figura 21), 23 veículos MCI Euro 6 (equivalente ao ponto 8% da Figura 16 (valor mais elevado de 

litros poupados da linha “Global”)), 8 VGN (equivalente ao primeiro ponto do primeiro intervalo da 

Figura 23), 86 veículos com substituição de pneumáticos (ponto 1 na Figura 29) e 72 condutores com 

formação em eco-condução (ponto A na Figura 26). Optou-se por não se realizar substituição de 

pneus nos VE, veículos MCI Euro 6 e VGN, porém todos os veículos sujeitos a ΙΙΙ.a) estão também 

sujeitos a ΙΙΙ.b), perfazendo um total de 160 veículos afetados por esta proposta (equivalente a 47% 

da frota total). 

Para a proposta B optou-se por ampliar o número de condutores abrangidos pelas medidas ΙΙΙ.a e 

ΙΙΙ.b, pelo que para o cenário ΙΙΙ.a selecionou-se outro ponto de baixo investimento (ponto B1 na 

Figura 26), abrangendo 156 condutores e para o cenário ΙΙΙ.b, um ponto com um valor de VAL inferior 

ao valor máximo, mas positivo, um total de 201 veículos (ponto A1 Figura 29). Tal como realizado na 

proposta A os veículos sujeitos a ΙΙΙ.a estão também sujeitos a ΙΙΙ.b, perfazendo um total de 219 

veículos (equivalente a 64% da frota total). 

Em ambas as propostas foi considerado o sub-cenário ΙΙΙ.a).3 (Fator de redução 2,5%) e o 

subcenário ΙΙΙ.b).1 (Pneus Iniciais de VL: G; Pneus Iniciais de VP: D e F), sendo que todos os 

veículos renovados não serão sujeitos a substituição de pneus por apresentaram consumos 

energéticos inferiores aos da restante frota, tornando o investimento por unidade de energia reduzida 

maior, bem como de se considerar que os veículos renovados vêm equipados com pneus novos. 

Na Tabela 59, Tabela 60 e Tabela 61 apresentam-se os resultados obtidos com as duas soluções 

mencionadas anteriormente num plano de racionalização a três anos. Tal como explicado na secção 

2.5.3, considerou-se formações de eco condução e substituição de pneumáticos anuais. O 

investimento associado à renovação de veículos será apenas considerado no primeiro ano, enquanto 

que o investimento associado a formações de eco-condução e substituição de pneus será 
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considerado nos três anos. Por este motivo o investimento no ano 2 e 3 da Tabela 59 será diferente 

do 1 ano.  

Para a proposta A obteve-se uma redução no consumo energético de 5,4% (redução equivalente a 

177 𝑡𝑒𝑝/𝑎𝑛𝑜), com um investimento de 497 mil euros no primeiro ano e de 60 mil no segundo e 

terceiro ano, com poupanças de 286 mil euros em combustível e um Payback Time de 8 anos. Na 

proposta B a redução verificada no consumo energético foi de 5,8% (redução equivalente a 188 

𝑡𝑒𝑝/𝑎𝑛𝑜), com um investimento de 162 mil euros, poupando-se cerca de 209 mil euros em 

combustível, tendo um Payback Time de 1 ano. Em termos de emissões verifica-se que a proposta A 

permite reduzir, em média, 9% das emissões anuais face aos 6% da proposta B. 

 

Tabela 59 – Resultados obtidos com a proposta A. 

Proposta A Ano 1 Redução Ano 2 Redução Ano 3 Redução 

Consumo de energia (𝑀𝐽/
𝑘𝑚) 

10,4 5,4% 10,4 5,4% 10,4 5,4% 

Poupanças em combustível 
(€) 

246.913 6,9% 246.913 6,9% 246.913 6,9% 

Emissões de CO2 (Ton) 7.602,11 7,4% 7.602,11 7,4% 7.602,11 7,4% 

Investimento (sobrecusto) 
(milhares €) 

497 - 60 - 60 - 

 

Tabela 60 - Resultados obtidos com a proposta B. 

Proposta B Ano 1 Redução Ano 2 Redução Ano 3 Redução 

Consumo de energia (𝑀𝐽/
𝑘𝑚) 

10,3 

5,8% 

10,3 

5,8% 

10,3 

5,8% 
Consumo de energia (litros) 2.885.811 2.885.811 2.885.811 

Poupanças em combustível 
(€) 

207.932 207.932 207.932 

Emissões de CO2 (Ton) 7.734 7.734 7.734 

Investimento (sobrecusto) 
(milhares €) 

162 - 162 - 162 - 

 

Tabela 61 – Resultados obtidos para as duas propostas relativamente a poluentes locais. 

Poluentes Locais CO VOC NOX PM 

Proposta A-Emissões (Ton) 12,00 1,51 46,94 0,77 

Proposta A-Redução 7,20% 10,99% 8,93% 11,50% 

Proposta B-Emissões (Ton) 12,2 1,6 48,5 0,8 

Proposta B-Redução 6,0% 5,8% 6,0% 5,8% 

 

De acordo com estes resultados verifica-se que ambas as propostas permitem alcançar uma 

melhoria na eficiência energética da frota estipulada em 5% após 3 anos, sem necessidade de 

racionalização de frota (abate com e sem manutenção de serviços). Em face desta análise, numa 

perspetiva mais imediata, a proposta B é a que mais se adequa à empresa, uma vez que evita 

investimentos iniciais muito elevados, apesar de apresentar menores reduções nas emissões de CO2 

e de poluentes locais, afetando maior percentagem de frota (64%). Com esta proposta a empresa irá 

conseguir reduzir 188 tep de energia, 480 toneladas de CO2 emitido bem como 208 mil euros em 
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combustível, obtendo retornos deste investimento ao fim de um ano. Contudo, uma ressalva 

relativamente à monitorização dos veículos, que permitirá obter feedback relativamente à evolução 

dos condutores ao longo do tempo torna-se bastante importante no cenário ΙΙΙ. a) podendo ser 

utilizado num sistema de incentivos monetários nessa medida.  
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4 Conclusões e trabalho futuro 

4.1 Conclusões 

Esta dissertação foi realizada em contexto real de operação na empresa EGEO, tendo como principal 

objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para quantificar os impactes energéticos e 

ambientais na frota de uma empresa, tendo em conta as medidas que foram estudadas e que 

resultaram da revisão bibliográfica realizada e da caracterização da frota. Para além disto analisou-

se a unidade funcional que mais se adequa à frota em estudo, uma vez que se verificou a existência 

de uma grande diversidade no tipo de operação dos veículos da frota. Foi ainda realizada uma 

estimativa das emissões da frota. Com as limitações existentes na recolha de dados, como por 

exemplo na recolha de informação do valor de toneladas anuais transportadas ou número de horas 

de trabalho anual pelos veículos da frota, bem como a classe de eficiência energética dos 

pneumáticos das viaturas em estudo, foram considerados vários pressupostos que conduzem à 

existência de incertezas nos resultados obtidos, servindo estes como uma estimativa dos resultados 

que a empresa poderá obter com a implementação destas medidas. A realização deste trabalho 

possibilitou as seguintes conclusões: 

• A indentificão de classes críticas que, no geral, apresentam os maiores valores de consumo 

energético nas diferentes unidades funcionais estudadas em função do número de veículos 

por categoria. Estas classes correspondem aos VL de transporte de passageiros (categoria 

1), às categorias 4 e 5 de VP associado ao transporte de mercadorias com e sem utilização 

de grua, à categoria 7 de veículos cisternas bem como à categoria 12 de veículos de recolha 

de resíduos sólidos urbanos; 

• Com uma melhor realocação dos veículos da frota, alocando os veículos a serviços que 

melhor se adequam às suas características, é possível atingir-se melhorias no consumo 

energético por distância percorrida apenas na categoria 1 de 1,3%. Uma realocação dos 

veículos associados às categorias criticas identificadas, este valor aumenta para 17,1%. No 

que se refere à realocação apenas dos VP das categorias 4, 5, 7 e 12 atinge-se melhorias de 

27,0% na eficiência energética por tonelada quilómetro (𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚); 

• A análise energética da frota em termos de quilómetros percorridos é adequada para todos 

os veículos da frota, sendo que, a análise em termos de consumo de energia por tonelada 

quilómetro é a mais adequada para a categoria de VP da frota; 

• A estimativa das emissões de CO2 e de poluentes locais (CO, VOC, NOX e PM) permitiu 

concluir que os VP da frota são os que mais contribuem para os valores de emissão 

registados, emitindo cerca de 7.283 toneladas de CO2, e 12,32; 1,63; 48,4; 0,79 toneladas 

anuais de CO, VOC, NOX e PM. 

• Quanto aos resultados obtidos com os diferentes cenários simulados, no que se refere ao 

cenário Ι (abate com e sem manutenção de serviços) verificou-se que os sub-cenários com 

maior percentagem de redução de consumo energético obtido foram os sub-cenarios Ι.a).1; 

Ι.a).2 e Ι.b).3 com reduções de 9,8%, 7,9% e 9,0%. No entanto, os cenários sem manutenção 
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de serviços não serão fáceis de implementar, uma vez que dada a especificada das 

características dos veículos da frota, a empresa poderá não conseguir responder a todos os 

serviços que lhe são requeridos. 

• No cenário ΙΙ (renovação/substituição da frota) o sub-cenário ΙΙ. a apresenta as maiores 

reduções obtidas, cerca de 7%. Identificou-se que a substituição de 8% da frota, o 

equivalente a 27 veículos substituídos, é o caso mais favorável para a empresa, permitindo 

uma melhoria na eficiência energética de 1,8% o equivalente a 2.277 mil euros poupados 

(sub-cenário  ΙΙ. a).1); 

• Quanto ao sub-cenário ΙΙ.b, obteve-se reduções de 2% até 4%, para limites máximos de 

substituição de frota de 22% a 31% e de 28% a 31 %, para os sub-cenarios ΙΙ.b).1.1 até sub-

cenário ΙΙ.b).1.4 e do sub-cenário ΙΙ.b).2.1 até ao sub-cenário ΙΙ.b).2.4, respetivamente. Os 

pontos mais favoráveis à empresa consistem: numa substituição de 1% da frota o 

equivalente a 4 veículos para os sub-cenário ΙΙ.b).1.1 até ao sub-cenário ΙΙ.b).1.3, e a 3 

veículos para o sub-cenário ΙΙ.b).1.4, sendo que este ponto servirá sobretudo para a empresa 

avaliar os impactes da introdução de VE na frota; e na substituição de 15% da frota, o 

equivalente a 35 veículos substituídos de acordo com o sub-cenário ΙΙ.b).1.2, mais realista, 

conduzindo a reduções de 3,4% no consumo energético e 4,3% nas emissões de CO2. 

• Por fim, para o cenário ΙΙ.c obteve-se os piores resultados, uma vez que o consumo 

energético aumenta cerca de 26%, 43% e 28%, para os sub-cenários ΙΙ.c).1 a ΙΙ.c).3 

respetivamente, dado que os consumos energéticos dos veículos da empresa (categorias 1,4 

e 12) são inferiores aos consumos dos VGN cerca de 8%, 29% e 27%. No entanto, obtém-se 

grandes reduções nas emissões de poluentes de 8% a 66%, piorando, no entanto, as 

emissões de VOC em 60% (sub-cenário ΙΙ.c).1). Com o sub-cenário ΙΙ.c).2 obteve-se as 

maiores reduções nas emissões, cerca de 9% a 74% sendo que as emissões de VOC 

pioraram cerca de 31%.  

• No cenário ΙΙΙ-Boas práticas de manutenção e operação, é possível obterem-se reduções de 

2% a 8% (cenário ΙΙΙ.a) e de 4% (cenário ΙΙΙ.b) no consumo energético. Para o cenário ΙΙΙ.a 

considerou-se um condutor por veículo, com um custo de 125 € por condutor e 1500 por 

cada turma de 12 formandos, sendo o cenário mais vantajoso, e mais realista, a formação de 

20% de condutores da frota, o equivalente a 6 turmas, obtendo-se uma redução de 0,89% no 

consumo energético por distância percorrida (considerando-se uma redução de 2,5% (sub-

cenário ΙΙΙ.a).3). Quanto ao cenário ΙΙΙ.b, o sub-cenario ΙΙΙ.b).1 é o mais vantajoso, incluindo a 

troca para pneus mais eficientes de 35% da frota, o equivalente a 120 veículos, com uma 

redução de 3,4% no consumo de energia por quilómetro (cerca de 85 mil euros poupados em 

gasóleo com um valor de VAL de 32 mil euros ao fim de um ano). 
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Considerando todas as opções estudadas foram propostas duas soluções combinadas, que são 

consideradas adequadas para o cumprimento dos 5% de redução anuais pela empresa, com as 

seguintes características: 

• Solução A - Investimento de 497 mil euros no primeiro ano e de 60 mil euros no segundo e 

terceiro ano, com uma redução no consumo energético de 5,4% bem como uma redução de 

7,4 % nas emissões de CO2 e entre 7,2% a 11,5% nas emissões de poluentes locais. Obtém-

se ainda uma poupança de 246 mil euros anuais, tendo em conta os gastos do carregamento 

dos VE e do abastecimento dos VGN; 

• Solução B - Investimento no valor de 162 mil euros obtendo-se uma redução de 5,8% ao fim 

de três anos no consumo energético. Atinge-se ainda reduções de 5,8% nas emissões de 

CO2 e de 5,8% a 6,0% nas emissões de poluentes locais. Esta proposta permite uma 

poupança de 179 mil litros anuais de gasóleo, o equivalente a 208 mil euros por ano 

poupados em combustível, sendo a que mais se adequa, numa perspetiva imediata, à 

empresa. 

Em suma, com as soluções explicadas e apresentadas anteriormente, alcançou-se o objectivo desta 

dissertação, demonstrando ainda que a empresa poderá atingir uma melhoria até 5% da sua 

eficiência energética com a adopção de uma ou ambas as soluções. 

 

4.2 Trabalho futuro 

Após o desenvolvimento do trabalho, são identificados alguns pontos de trabalho futuro, dos quais se 

destacam: 

• Utilização da ferramenta desenvolvida como uma base de dados por parte da empresa, 

permitindo atualizar os dados referentes aos veículos da frota para anos futuros e desta 

forma apresentar resultados atualizados dos consumos energéticos dos mesmos; 

• Utilização de dispositivos móveis para uma quantificação da emissão de gases poluente o 

mais próximo possível da realidade; 

• Utilização mais frequente do sistema de monitorização da frota tornando a base de dados 

mais fiável com informações mais precisas e deste modo também os seus resultados, 

podendo ainda ser utilizado como possível fonte de feedback e para a criação de incentivos 

monetários em formações de eco-condução; 

• Recolha de dados em testes de VE e VGN feitos pela EGEO, para a obtenção de consumos 

energéticos mais precisos, tornando os resultados da introdução destas tecnologias mais 

realista; 
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