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Resumo  

Sendo o sector dos transportes dos maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito de estufa (GEE), é de 

extrema importância que sejam desenvolvidas alternativas aos veículos de combustão interna, de forma a 

minimizar o impacto deste sector no ambiente. Uma das alternativas passa pela adopção de veículos eléctricos 

(VE), cujas emissões de GEE dependem do mix de produção de electricidade utilizado para o carregamento das 

baterias. Posto isto, esta dissertação foca-se na comparação entre um veículo eléctrico e um veículo diesel a 

circular em Portugal em 2030, considerando variáveis como os comportamentos de condução e zonas de 

circulação que resultam em diferentes consumos de combustível ou electricidade. São também analisados 

diferentes mix electricidade e evoluções do parque automóvel até 2030, incluindo a fracção de VE com base nos 

cenários desenvolvidos no MEET2030 e ainda um cenário business-as-usual.  O projecto MEET2030 desenvolveu 

dois cenários distintos, o Avestruz e o Lince, com base na relação entre a eficiência energética e o crescimento 

económico, tendo influência nas emissões de GEE. Esta comparação foi desenvolvida através de uma análise de 

ciclo de vida (ACV), onde foram incluídas as fases de produção dos veículos e de utilização, em paralelo com a 

produção de combustível e electricidade para os respectivos veículos. As categorias de impacte analisadas, 

Potencial de Aquecimento Global e Potencial de Formação de Ozono Troposférico, indicam que os VE são 

responsáveis por menos emissões que os veículos a diesel, enquanto o Potencial de Formação de Partículas 

indica o oposto. No entanto, os resultados são variáveis consoante a fracção de carvão no mix de electricidade. 

Palavras-chave: Veículos Eléctricos; Análise de Ciclo de Vida; MEET2030; Mix de Electricidade; Emissões 

Atmosféricas; Parque Automóvel. 

 

 

Abstract 

The transport sector is responsible for a substantial portion of all greenhouse gas (GHG) emissions. It is of high 

priority to reduce the use of internal combustion vehicles in order to minimize the impact of this sector on the 

environment. The adoption of electric vehicles (EV) is one of the possible alternatives. However, the resultant 

GHG emissions can vary with the electricity mix used when charging the EV’s batteries. Electricity mixes, in turn, 

are expected to change significantly in the future. This dissertation compares an EV with a diesel vehicle in three 

different scenarios for Portugal and the Lisbon region in 2030, considering variables such as driving behavior on 

urban or normal roads, which can result in different fuel or electricity consumptions. The evolution of electricity 

mixes and the stock of vehicles until 2030 were also considered, including the EVs share, based on MEET2030 

scenarios along with a business-as-usual scenario. The MEET2030 project includes two distinct perspectives, the 

Ostrich and the Lynx, based on energy efficiency and economic growth, which influence GHG emissions. This 

comparison was performed using life cycle assessment (LCA), which included the vehicle production and use 

phases, simultaneously with the production of fuel and electricity for each vehicle type. The impact categories 

analysed, Global Warming Potential and Tropospheric Ozone Formation Potential, showed that EV are 

responsible for less emissions than diesel vehicles, while Particle Formation Potential indicates the opposite. 

However, results can be different depending on the coal fraction present in the electricity mix. 

Key words: Electric Vehicles; Life Cycle Assessment; MEET2030; Electricity Mix; Atmospheric Emissions; Vehicle 

Stock. 
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1. Introdução  

 

1.1. Enquadramento 
 

O sector dos transportes é dos maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito de estufa (GEE). Em 2015 

contribuiu com 25.8% do total de emissões de GEE na União Europeia (UE-28), sendo que 72.9% provêm de 

transportes rodoviários (EEA 2017). Com o intuito de reduzir as emissões provenientes do sector dos transportes, 

foram implementados vários tipos de veículos com tecnologias alternativas como os veículos eléctricos, veículos 

híbridos (gasolina-eléctrico ou diesel-eléctrico), híbridos plug-in, entre outros (Mierlo et al., 2017). 

Desenvolveram-se vários estudos de forma a prever que desfechos seriam verificados a longo prazo em relação 

à mobilidade e ao sector dos transportes. Um estudo da Agência Internacional da Energia avalia intensivamente 

cinco cenários diferentes para 2050, onde a pior hipótese prevê que, caso não se verifiquem alterações às 

práticas actuais, a energia consumida e as emissões do sector dos transportes irão aumentar cerca de 50% até 

2030 e 80% até 2050. Já o cenário mais optimista assume que as vendas de veículos eléctricos representam 90% 

das vendas totais de veículos ligeiros em 2050 e prevê que neste ano as emissões de CO2 sejam 40% inferiores 

aos níveis verificados em 2005 (IEA 2009). 

Em Portugal, o sector dos transportes é dos sectores com maior consumo de energia, tendo atingido um consumo 

de 36.9% da energia primária em 2016 (APA 2018a). É também o sector que mais consome energia de origem 

petrolífera, o que contribui para a dependência energética do País (Fernandes et al. 2018). Relativamente às 

emissões de GEE no sector dos transportes, tem sido verificada uma redução das emissões nacionais resultante 

da incorporação obrigatória de biocombustíveis prevista pelo Decreto-Lei n. o 117/2010. No entanto, este sector 

continua a ser uma das maiores fontes, tendo sido responsável por 24% do total de emissões de GEE em Portugal 

em 2015 (APA 2018a) e também por 30% das emissões de substâncias precursoras do ozono troposférico (SPOT) 

em 2016 (Fernandes et al. 2018).  

A componente rodoviária do sector dos transportes é composta por vários tipos de veículos consoante a(s) 

fonte(s) de energia das quais dependem. Os veículos de combustão interna (VCI) dependem da queima de 

combustíveis fósseis, sendo esta a tecnologia menos recente, e representam a maior fracção de veículos em 

Portugal. Separam-se entre veículos a gasolina e diesel, representando 32.6% e 64.5%, respectivamente, do total 

de veículos ligeiros de passageiros em 2016 (ACAP 2017).  

Posto isto, foram estabelecidas metas de forma a reduzir o impacte do sector dos transportes no ambiente. O 

Decreto-Lei n.o 39/2013, baseado na Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, indica que, 

até 2020, devem ser incorporados 10% de fontes de energia renovável no consumo final de energia dos 

transportes. Mais direccionado ao parque automóvel (PA), o Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética 

2016-2020 (República Portuguesa 2010) incentiva a aquisição de veículos com emissões mais reduzidas e procura 

introduzir veículos eléctricos (VE) no mercado de veículos ligeiros. Esta promoção da mobilidade eléctrica é 

também prevista no Compromisso para o Crescimento Verde (MAOTE 2015), onde se pretende alargar e 

introduzir maior concorrência na rede pública de abastecimento e privilegiar modos de carregamento em locais 

privados.  

O Roteiro Nacional de Baixo Carbono (RNBC) considera que, nos próximos anos, as emissões provenientes do 

sector dos transportes irão decrescer, à semelhança da tendência de redução verificada nos últimos anos. Para 

os três cenários considerados no RNBC, esta redução pode variar entre 64% e 85% até 2050, tendo em conta a 

redução drástica diminuição de energia consumida resultante de um aumento significativo da eficiência dos 

transportes  (APA e CECAC, 2012). O RNBC indica que em 2050 todo o parque automóvel de ligeiros de 

passageiros será composto por veículos híbrido plug-in, ainda que exista 1% de veículos a biodiesel, enquanto os 

veículos ligeiros comerciais serão 100% eléctricos.  

Dada a elevada contribuição do sector dos transportes para o aumento das emissões de GEE, a presente 

dissertação tem como objectivo estudar possíveis cenários de evolução da mobilidade em Portugal até 2030, 
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com especial atenção a veículos ligeiros de passageiros. Tendo em conta que a maior parte dos automóveis de 

combustão interna consome diesel como combustível, optou-se por considerar um veículo diesel como um dos 

veículos para este estudo. Sabe-se que os veículos eléctricos podem ser uma boa substituição de veículos 

convencionais, dependendo do mix de produção de electricidade (Sanfélix et al. 2015). Considera-se que estes 

veículos podem ser uma boa aposta para Portugal, dada a fracção considerável de electricidade produzida a 

partir de fontes renováveis. Posto isto, escolheu-se o VE como segundo tipo de veículo a considerar na 

comparação deste estudo.  

Os VE são caracterizados por utilizar energia armazenada numa bateria recarregável e um motor eléctrico em 

vez de um motor de combustão interna. São compostos pelo sistema de armazenamento de energia (ESS), 

constituído pela bateria e supercondensadores, que é equivalente ao depósito de combustível num VCI. Os VE 

também incluem o powertrain que, à semelhança dos VCI, engloba os componentes que geram energia mecânica 

e a distribuem pelas rodas (motor e drivetrain), mas com eficiência entre 85%-95%, enquanto os VCI mais 

sofisticados atingem apenas 35%-40%. Por último, têm ainda um power electronics module (PEM) que é 

responsável pelo controlo do torque do motor, do carregamento da bateria e da travagem regenerativa, entre 

outros controlos (Faria et al. 2012).  

A comparação entre um veículo diesel e um eléctrico foi executada através de uma análise de ciclo de vida (ACV), 

que consiste numa análise que inclui todos os fluxos associados aos processos existentes nas fases de produção, 

utilização e fim de vida de um produto, indicando os impactos resultantes (Hawkins et al. 2012b). Esta ACV foi 

efectuada tendo em conta os cenários do projecto MEET2030 e o cenário business-as-usual desenvolvido nesta 

dissertação. Considerou-se relevante estudar a evolução da mobilidade em áreas com diferentes densidades 

populacionais, em particular a evolução dos veículos ligeiros de passageiros, de forma a reduzir as emissões de 

GEE provenientes do sector dos transportes. Sabe-se que a mobilidade e o ordenamento do território estão 

relacionados através da hierarquia e estrutura dos transportes e das infra-estruturas no espaço urbano. O 

desenvolvimento da rede de estradas e dos serviços de transporte depende da extensão das áreas de emprego 

e residenciais, sendo desta forma que os municípios de Portugal cresceram nas últimas décadas (Santos 2017). 

Posto isto, optou-se por avaliar, enquanto áreas distintas de acordo com a mobilidade, Portugal continental e o 

município de Lisboa.  

O projecto MEET2030 foi desenvolvido durante 2017 pelo Instituto Superior Técnico em parceria com o BSCD 

Portugal, i.e., o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável ao qual estão associadas várias 

empresas. Ambicionando uma economia neutra em carbono, o MEET2030 projectou cenários para 2030 

assumindo que o aumento da eficiência energética entre os estádios final e útil de energia promove o 

crescimento económico. Em vez de seguir o modelo económico tradicional em que o produto interno bruto (PIB) 

só depende do trabalho, capital e produtividade total de factores (TFP), este projecto considera que a exergia 

útil é também um factor de produção. Neste modelo, o PIB é influenciado pelo trabalho e capital, como no 

modelo tradicional, e pela produtividade da energia, i.e., eficiência exergética (MEET2030 2017).  

A exergia traduz-se numa propriedade que quantifica as transferências de energia através de trabalho, calor e 

fluxos de massa. Esta indica o trabalho máximo que pode ser extraído de um sistema durante a evolução para o  

equilíbrio termodinâmico em interacção com o ambiente envolvente. A exergia não se conserva, ao contrário da 

energia, e é destruída em processos irreversíveis (Austbø et al., 2014). Relatando o exemplo aplicado no relatório 

do MEET2030, uma lâmpada não consome energia, converte energia eléctrica (energia final) em luz e calor 

(energia útil). A energia é a mesma tanto para a electricidade, antes de ser convertida, como para a luz e calor, 

após a sua conversão. No entanto, na forma de luz e calor tem menos utilidade que na forma de electricidade. 

Esta utilidade é quantificada pela exergia, portanto as lâmpadas consomem exergia, neste caso, final. Exergia 

primária pode ser traduzida como carvão por extrair, posteriormente utilizado para produzir electricidade, que 

é considerada como exergia final. A lâmpada  consome exergia final que transforma em exergia útil na forma de 

luz. A eficiência exergética expressa a capacidade de conversão de exergia primária para final e final para útil na 

qual existem sempre perdas associadas, nomeadamente destruição e dissipação de exergia.   

Em suma, a presente dissertação foca-se na comparação entre o impacte ambiental associado a dois tipos de 

veículos ligeiros de passageiros, i.e., veículos com peso bruto igual ou inferior a 3500 kg e com lotação não 

superior a nove lugares, incluindo o do condutor (Decreto-Lei n.o 44/2005). Esta comparação é efectuada de 
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forma a compreender as implicações de cada tipo de veículo no parque automóvel do país. Assim, são estimadas 

previsões para o parque automóvel em 2030 e das fracções correspondentes a cada tipo de veículo em termos 

de combustível, na categoria de ligeiros de passageiros. O parque automóvel (PA) inclui todos os automóveis em 

circulação, ligeiros de passageiros e comerciais e pesados de passageiros e de mercadorias (ACAP 2015). Daqui 

em diante, o conceito de PA refere-se apenas ao conjunto de veículos ligeiros de passageiros em circulação em 

Portugal.  

Este estudo destaca-se dos restantes já realizados uma vez que considera uma ampla variedade de cenários, com 

o intuito de cobrir a maior parte das possibilidades para 2030. São incluídas variáveis como a evolução do PA, 

consumos de combustível ou energia consoante as áreas de circulação e os comportamentos do condutor, 

diferentes mix de electricidade e diferentes áreas de avaliação (urbana e comum). Esta ACV considerou os 

resultados em termos de gases de efeito de estufa (Potencial de Aquecimento Global) e substâncias precursoras 

de ozono troposférico (Potencial de Formação de Ozono Troposférico), dado que o sector dos transportes é um 

dos maiores responsáveis pelas emissões destas substâncias. Considerou-se também a emissão de partículas 

(Potencial de Formação de Partículas), uma vez que estas são emitidas pelo escape dos VCI e, para os VE, são 

emitidas durante a produção de electricidade a partir de combustíveis fósseis como o carvão. 

 

1.2. Objectivo 
 

O objectivo desta dissertação passa por estudar possíveis cenários de evolução da mobilidade em Portugal até 

2030, com base nos cenários do projecto MEET2030. Dentro da evolução da mobilidade dá-se ênfase aos veículos 

ligeiros de passageiros a diesel e eléctricos que constituem o parque automóvel no presente e até 2030. É 

também efectuada uma analise de ciclo de vida a ambos os tipos de veículo tendo em conta as características do 

mix de electricidade actual e dos cenários projectados para 2030.  

 

1.3. Estrutura 
 

A presente dissertação encontra-se dividida em sete partes distintas, começando pela introdução apresentada 

acima. Segue-se o estado da arte onde são abordados os tópicos já estudados, respectivas metodologias e 

principais limitações verificadas. Os métodos são apresentados com ênfase no projecto MEET2030, na avaliação 

da mobilidade e na análise de ciclo de vida, incluindo também outros tópicos relevantes para a realização deste 

estudo. De seguida apresentam-se os resultados obtidos e a discussão dos mesmos, tendo em conta os métodos 

aplicados. Por fim são enumeradas as conclusões verificadas e apresentam-se as propostas de trabalho futuro.    
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2. Estado da Arte 
 

Dada a natureza de uma ACV, é expectável que se aplique esta metodologia quando surgem novas tecnologias 

com o intuito de minimizar o impacte ambiental. Desta forma, foram desenvolvidos inúmeros estudos que 

comparam veículos de combustão interna com novas tecnologias, como os veículos híbridos e veículos 100% 

eléctricos. Alguns dos estudos encontrados não foram considerados como referência, por se considerarem 

desactualizados. Os VE são uma tecnologia recente que tem apresentado desenvolvimentos em curtos períodos 

de tempo. Por exemplo, em Portugal começaram a ser comercializados veículos eléctricos em 2010 (ACAP 2017) 

cujas baterias tinham capacidade de cerca de 20 kWh, no entanto os VE mais recentes, comercializados a partir 

de 2017, já têm baterias com o dobro da capacidade permitindo maiores autonomias (Renault 2017a).  

O estudo de Nordelöf et al. (2014) analisa 79 artigos científicos, relatórios, entre outros, sobre ACV de veículos 

eléctricos e híbridos publicados entre 1998 e 2013. A maior parte destes estudos tem como unidade funcional 

(UF) um quilómetro percorrido (1 km) ou o tempo de vida do veículo em anos e/ou quilómetros percorridos. Os 

resultados são maioritariamente apresentados em termos de GEE emitidos, mas cerca de 40% dos estudos 

considera mais categorias de impacte para além do Potencial de Aquecimento Global (PAG). Muitas das ACV 

efectuadas têm em conta apenas o período de utilização, desprezando a produção e fim de vida dos veículos. 

Alguns dos autores modelam o veículo na integra, outros focam-se apenas em realizar uma ACV da bateria, tendo 

em conta que é um componente fulcral de um VE em termos de peso, performance e longevidade (Nordelöf et 

al. 2014). A maior parte dos estudos foca-se na fase well-to-wheel (WTW), dado o seu elevado impacto no ciclo 

de vida total, de modo a comparar combustíveis fosseis com electricidade durante a fase de utilização. Só estudos 

mais recentes consideram a produção dos VE, apesar de serem poucos os que se focam nos componentes 

eléctricos do veículo, excluindo a bateria, como por exemplo a transmissão. Existe uma grande disparidade nos 

tempos de vida e consumos aplicados nos diversos estudos, além da questão do mix de electricidade não ser 

devidamente abordada em muitos artigos (Hawkins et al. 2012a). 

Foram considerados como exemplo estudos que analisaram o ciclo de vida completo de um VE e de um VCI, 

nomeadamente a diesel, e comparam os resultados obtidos. Destacaram-se os estudos que discriminam as fases 

de produção, de utilização (incluindo manutenção) e de fim de vida (Hawkins et al. 2012b; Ma et al. 2012; Faria 

et al. 2013; Garcia et al. 2015; Messagie et al. 2014; Girardi et al. 2015; Tagliaferri et al. 2016; Helmers et al. 

2017). Mierlo et al. (2017) considera o ciclo de vida completo, mas aglomera as fases do ciclo de vida do veículo 

como uma só (ciclo do veículo), apresentando os resultados por fases well-to-tank (WTT), que representa a 

produção de electricidade ou combustível, tank-to-wheel (TTW), que representa a utilização da electricidade ou 

queima do combustível, e ciclo do veículo. Qiao et al. (2017) faz uma análise aprofundada apenas da fase de 

produção dos veículos na China, tendo em conta que é o país responsável por um quarto da produção de todos 

os veículos do mundo. 

Cada estudo apresenta um tempo de vida diferente de acordo com a características verificadas no(s) país(es) em 

causa, variando entre 120 000 km e 230 500 km percorridos. Alguns autores especificam o tempo de vida das 

baterias em número de ciclos, como Choma e Ugaya (2017) que definem que a bateria suporta 1000 ciclos de 

carga e descarga. Ma et al. (2012) considera que uma bateria tem uma duração entre 8 e 10 anos, outros autores 

assumem que a bateria suporta um determinado número de quilómetros. Hawkins et al. (2012) considera que a 

bateria terá o mesmo tempo de vida que o VE e Messagie et al. (2014) considera, para um Nissan Leaf, o tempo 

de vida de uma bateria de um Tesla (160 934 km). O tempo de vida dos VE é considerado igual ao de um VCI ou 

indicado em função do tempo de vida da bateria, portanto a longevidade deste tipo de veículos não é 

aprofundada em nenhum dos estudos verificados. 

 

2.1. Ciclo de Vida 
 

Nos anos 90 foram realizados vários estudos com foco na qualidade do ar e nos benefícios e impactes dos VE. 

Estes estudos permitiram uma comparação entre as emissões associadas aos VE e as emissões dos tubos de 

escape dos VCI, e realçaram preocupações relativamente ao acréscimo de emissões associadas ao aumento da 
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produção de baterias (Hawkins et al. 2012a). Realizaram-se mais estudos relativos a VE e respectivas baterias, o 

que levou ao desenvolvimento do modelo GREET – Greenhouse gases, regulated emissions and energy use in 

transportation série 1 (Wang 1999) que estima as emissões provenientes de veículos, uso de combustível e 

energia na fase WTW. Para além das actualizações deste modelo, foi também desenvolvido o modelo GREET 

série 2 focado apenas na produção de veículos (Burnham et al., 2006).  

Idealmente, uma ACV de veículos deve incluir todos os processos directos e indirectos da produção, utilização e 

fim de vida. Segundo as normas ISO 14040 e 14044 (ISO, 2006a, b), devem ser definidas as fronteiras do sistema 

para determinar que processos são incluídos de forma a atingir o objectivo do estudo. No entanto, os processos 

que têm um contributo negligenciável para o resultado final são geralmente excluídos. As limitações resultantes 

da criação de fronteiras são reduzidas em estudos que utilizem um conjunto de dados genéricos para modelar 

processos para os quais não existem dados específicos (Hawkins et al. 2012a), como a base de dados ecoinvent 

(Swiss Centre for Life Cycle Inventories 2018) cuja versão 3.5. é a mais recente. A Figura 1 apresenta um 

fluxograma adaptado apenas para VE, tendo em conta todos os processos que Hawkins et al. (2012a) considera 

relevantes para efectuar uma ACV devidamente completa, após revisão de cerca de 50 artigos sobre o tema.  

 

Figura 1 – Ciclo de vida de um veículo eléctrico (adaptado de Hawkins et al. 2012a). 

Alguns autores, como Helms et al. (2010), Girardi et al. (2015), Tagliaferri et al. (2016) e Choma et al. (2017), 

consideram os dados existentes no ecoinvent para a produção do veículo, desde a extracção de matéria-prima à 

montagem final. Notter et al. (2010) considerou um VE com base no VCI existente no ecoinvent, portanto o VE 

assume-se como um Volkswagen Golf, mas o powertrain foi substituído por um powertrain eléctrico composto 

por um motor e drivetrain eléctricos. Hawkins et al. (2012b) baseia-se no modelo GREET 2.7 considerando as 

características dos veículos definidos para o estudo, assim como Qiao (2017) que ainda complementa este 

modelo recorrendo a outro mais detalhado (ASCM – Automotive System Cost Model). Outros autores 

determinaram as emissões oriundas da produção dos veículos com base no peso dos mesmos, tendo em conta 

as emissões associadas à produção, por peso, dos diversos materiais compreendidos. Foi o caso de Faria et al. 
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(2014) e Garcia et al. (2015) que aplicaram este método tanto para o veículo diesel como para o VE e a respectiva 

bateria. Messagie et al. (2014) procurou uma caracterização ainda mais minuciosa, modelando detalhadamente 

os diversos componentes dos veículos com base em estudos e projectos existentes.  

Alguns autores optam por agregar a produção da bateria e do VE, neste caso as emissões do VE são sempre mais 

elevadas em todas as categorias de impacte verificadas (p.e. Helms et al., 2010 e Tagliaferri et al., 2016). Outros 

autores discriminam as emissões resultantes da produção da bateria e da produção dos veículos (Hawkins et al. 

2012b; Faria et al., 2013). Comparando a produção de um veículo diesel com a produção de um VE sem bateria, 

os resultados dos diversos estudos considerados não são coerentes. Alguns resultados indicam que produzir um 

VE emite menos que a produção de um veículo diesel (Messagie et al. 2014), outros, de acordo com as dimensões 

e peso dos veículos, indicam que a produção de ambos os veículos pode ter emissões aproximadas. No entanto, 

segundo Qiao et al. (2017), a produção do chassis e do corpo de um VE é responsável por uma quantidade 

superior de emissões em comparação com um veículo diesel, uma vez que os VE são mais pesados mesmo sem 

bateria. Ainda assim, a produção de um veículo de qualquer tipo tem um impacto relevante no ciclo de vida. 

Posto isto, Helmers et al. (2017) analisa a conversão de um VCI em fase de fim de vida num VE, substituindo o 

powertrain e introduzindo os restantes componentes de um VE. Assim é possível reutilizar o chassis e o corpo do 

veículo, reduzindo a necessidade de extracção de matérias-primas. Produzir um VE na integra na China emite 

mais cerca de 60% que produzir um veículo diesel, principalmente devido à bateria e aos componentes adicionais 

de um VE. Qiao et al. (2017) considera que os resultados seriam mais reduzidos, à semelhança dos Estados Unidos 

da América (cerca de um terço dos resultados para a China), tendo acesso a técnicas de produção de baterias 

mais eficientes e também melhorando a industria da reciclagem de aço e alumínio, o que também teria um 

impacto positivo nos VCI.  

Lucas et al. (2012) analisa aprofundadamente o ciclo de vida das infra-estruturas essenciais desde a extracção ao 

abastecimento de combustível/electricidade para VCI e VE, juntamente com as fases WTT e TTW. No entanto, a 

maior parte dos estudos despreza os impactes associados às infra-estruturas necessárias para abastecer os 

veículos com combustível e os postos de carregamento eléctrico, mas considera as infra-estruturas necessárias 

para a produção, transmissão e distribuição de electricidade. Vários autores incluem os impactes da construção 

de estradas como infra-estrutura necessária durante a fase de utilização do veículo, incluem também o desgaste 

dos pneus e dos travões, tendo o mesmo peso para o VE e para o veículo diesel, portanto é considerado pouco 

relevante na comparação entre veículos.  

O Novo Ciclo de Condução Europeu (NEDC) é uma norma europeia de medição de emissões e consumos baseada 

em testes de ensaios semelhantes para todos os veículos na Europa, sendo um critério de comparação entre 

modelos de veículos (Renault 2017b). Muitos dos consumos considerados por vários autores, como Notter et al. 

(2010), Hawkins et al. (2012b), Messagie et al. (2014) e Tagliaferri et al. (2016)  são baseados no NEDC, tanto 

para os veículos diesel como para os VE. No entanto, Girardi et al. (2015) acredita que os consumos teóricos 

enunciados no NEDC não são representativos dos consumos reais e opta por estimar consumos mais realistas. 

Assim como Helms et al. (2010) que estima os consumos com base nas características dos veículos (como o peso, 

a área da frente, entre outras), nas eficiências associadas aos componentes dos veículos e ainda nos tipos de 

estrada utilizados. Para além dos diferentes consumos consoante o tipo de estrada, também se verificam 

diferenças nos consumos de acordo com o comportamento do utilizador. Quanto mais ecológico, isto é, evitando 

acelerações rápidas e travagens abruptas, menor o consumo associado. Faria et al. (2012 e 2013) e Egede et al. 

(2015) consideram diferentes consumos para comportamentos ecológicos, normais e agressivos. Posto isto, os 

consumos verificados variam entre 10 e 25 kWh/100 km, considerando ainda a variável do ar condicionado (AC) 

como desligado, ligado no modo quente ou frio. Notter et al. (2010) também contabiliza o consumo associado 

ao AC, em acréscimo aos consumos teóricos do NEDC. 

Uma vez que os veículos eléctricos consomem electricidade, é relevante considerar de que forma esta é 

produzida. Dependendo do mix de electricidade, a utilização de um VE pode ter mais ou menos emissões 

associadas, de acordo com a quantidade de combustíveis fósseis e fontes renováveis. Para a maioria das 

categorias de impacte deste tipo de ACV, a fase de utilização é a que mais contribui para as emissões do ciclo de 

vida total. No entanto, só é verificado em VE caso o mix de electricidade tenha uma produção considerável a 

partir de combustíveis fósseis (Hawkins et al. 2012a).  
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Alguns estudos consideram diferentes mix de electricidade de modo a comparar os resultados obtidos, outros 

consideram o mix de electricidade de um determinado país para o ano em que é desenvolvido o estudo. Por 

exemplo, Faria et al. (2012) considera o mix de electricidade médio europeu estimado para 2020 num estudo 

genérico sobre VE, mas, mais tarde (Faria et al. 2013), desenvolve um estudo focado na influência do mix de 

electricidade. Neste estudo mais recente, considera três países com produções de electricidade muito distintas, 

Polónia com elevada contribuição de combustíveis fósseis, Portugal com uma fracção considerável de fontes 

renováveis e França com maior parte da produção proveniente de energia nuclear. Helms et al. (2010) e Hawkins 

et al. (2012b), para além de considerarem um mix de electricidade médio da Alemanha e da Europa, 

respectivamente, consideram outros mix de electricidade hipotéticos, sendo maioritariamente dependentes de 

carvão, gás natural ou de energias renováveis. Messagie et al. (2014) acrescenta ainda um mix de electricidade 

proveniente de produção inteiramente hídrica ou eólica. As emissões associadas ao mix de electricidade podem 

variar significativamente ao longo do ano e até do dia de acordo com as condições meteorologias, que 

influenciam directamente a produção de electricidade a partir de fontes renováveis. Desta forma, Faria et 

al.(2013) considera que é relevante analisar os diferentes períodos do dia em que se efectuam os carregamentos 

dos VE e apresenta os resultados para todos os meses do ano e para os diferentes mix de electricidade 

considerados (Polónia, Portugal e França).  

A manutenção e substituição de peças são consideradas mais complexas nos VE, dada a importância da 

substituição da bateria e a manutenção acrescida dos sistemas eléctricos e de travagem regenerativa (Hawkins 

et al. 2012a). Ainda assim, muitos autores têm dificuldade em caracterizar devidamente a manutenção de um 

VE e acabam por fazer ligeiras adaptações à manutenção de um VCI acrescentando a substituição da bateria de 

um VE, caso esta não acompanhe o tempo de vida do veículo. Determinados estudos não chegam a indicar o 

impacte da manutenção na fase de utilização, enquanto alguns autores optam por agrupar os resultados 

juntamente com outras fases de menor impacte. Faria et al. (2013) apresenta os resultados referentes à 

manutenção isoladamente e considera que os VE necessitam de menos manutenção, sendo esta mais simples 

que noutro tipo de veículos. Hawkins et al. (2012b) estima o processo de manutenção com base noutros estudos 

e considerações próprias, indicando que a manutenção de um VE exige menos requisitos em comparação a um 

VCI. Messagie et al. (2014) traduziu a manutenção em substituição de pneus, consumo de óleo para o motor e 

água para lavagens, não apresentando distinções para o VE, o que levou a que os resultados para a manutenção 

de ambos os veículos fossem iguais. Garcia et al. (2015) traduz a manutenção da mesma forma, mas sem 

contabilizar o consumo de água. No entanto, faz a distinção entre VCI e VE, onde a manutenção engloba a 

substituição de óleo e pneus e a substituição da bateria e pneus, respectivamente. Nos resultados obtidos por 

Notter et al. (2010), Hawkins et al. (2012b), Faria et al. (2013) e Garcia et al. (2015) para as várias categorias de 

impacte analisadas, o VE tem menos emissões associadas à manutenção que o veículo diesel.  

A fase de fim de vida de um VE inicia-se com o desmantelamento onde são retiradas as peças reutilizáveis, a 

bateria, as substâncias perigosas que são devidamente depositadas e os componentes para reciclar. O 

powertrain é enviado para uma instalação específica onde é desmontado manualmente, de forma a que metais 

como o aço e alumínio sejam retirados para posterior reciclagem. Os componentes electrónicos são também 

retirados do powertrain e reciclados numa unidade específica de tratamento destinada a este tipo de resíduos. 

Sobra o corpo do veículo, que para um VCI inclui também o powertrain, e este é enviado para abate onde é 

triturado (Del Duce et al. 2016). A maioria dos estudos sobre VE não considera os impactes associados à 

deposição final, reutilização ou reciclagem dos componentes do veículo, ou consideram que a fase de fim de vida 

não é significativa para o ciclo de vida, sobretudo para o PAG, pois tem impactes muito reduzidos em comparação 

com as restantes fases. No entanto, quando considerada a fase de fim de vida, para além dos impactos negativos 

associados aos processos de tratamento, a maior parte dos autores assume que também existem impactos 

positivos provenientes da reutilização ou reciclagem de componentes têm um efeito significativo na fase de 

produção do veículo, uma vez que reduz a necessidade de extrair matérias-primas (Hawkins et al. 2012a). 

Messagie et al. (2014) considera um consumo genérico de electricidade por tonelada de veículo triturada e para 

os processos de separação do corpo do veículo. Assume também que o tratamento das partes do veículo e do 

powertrain podem incluir reciclagem, incineração e deposição em aterro. Tagliaferri et al. (2016) considera dois 

cenários de fim de vida onde o veículo é inteiramente recuperado na UE ou uma fracção do veículo é depositada 

em aterro fora da UE. A deposição do corpo do veículo e do powertrain, considerada à parte da deposição da 

bateria, baseia-se no ecoinvent v2.2, tal como no estudo de Hawkins et al. (2012b), onde metais como o aço e 
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alumínio são reciclados. Desta forma, a fase de fim de vida tem um impacto pouco relevante quando comparada 

com o restante ciclo de vida de um VCI ou um VE, incluindo a deposição da bateria. Os mesmos resultados foram 

obtidos por Helmers et al. (2017), onde a deposição final tem um impacto insignificante na totalidade do ciclo 

de vida para as 16 categorias de impacte consideradas.  

De modo a avaliar a possível variação dos resultados obtidos, é elaborada uma análise de sensibilidade onde são 

considerados diferentes valores para as variáveis mais relevantes da ACV. Os estudos que incluem uma análise 

de sensibilidade consideram variações nos consumos de combustível/electricidade dos veículos, no tempo de 

vida e no mix de electricidade. Notter et al. (2010) constata que as variações dos consumos e do tempo de vida 

não levam a diferenças relevantes nos resultados obtidos, ao contrário do mix de electricidade que leva 

diferenças significativas. Além destas variáveis, Hawkins et al. (2012) considera também a massa da bateria e a 

eficiência dos veículos.  

 

2.2. Baterias 
 

As baterias existentes nos VE do mercado são compostas por células empilhadas que geram energia eléctrica a 

partir de reacções de oxidação-redução. Uma vez que as baterias são essenciais para compreender a 

performance dos VE e os impactes associados, muitos autores optam por focar a ACV apenas na bateria e nas 

diversas composições que esta pode ter.  

As características mais relevantes das baterias prendem-se com a sua energia, tempo de vida em número de 

ciclos de carga-descarga, temperatura de operação, profundidade de descarga (DoD), taxa descarga (SDR) 

quando os VE ficam muito tempo parados e densidade energética (Faria et al. 2012). A profundidade de descarga 

traduz o consumo da bateria sem esta ficar completamente descarregada para evitar danos, geralmente é 

considerada cerca de 80%. A grande desvantagem das baterias é o facto da sua resistência interna aumentar 

com a idade e número de ciclos, diminuindo a corrente máxima durante os carregamentos, o que influencia a 

taxa de carga/descarga (ibid.). 

Os VE mais recentes são constituídos por baterias de lítio (Li-ion), como óxido manganês de lítio (LMO) ou fosfato 

de ferro de lítio (LFP), devido às características favoráveis do lítio. Trata-se do metal mais leve e com elevado 

potencial electroquímico, resultando numa potência e densidade energética mais altas que noutros tipos de 

baterias. Por exemplo, uma bateria de lítio garante uma potência até 10 kW/kg e energia até 300 Wh/kg, 

enquanto uma bateria de chumbo-ácido só chega a 400 W/kg e 30 Wh/kg respectivamente (Faria et al. 2013). 

Outra vantagem das baterias de lítio em oposição a outras composições, passa pelo facto de requererem pouca 

manutenção e terem baixa descarga espontânea. Dentro da gama das baterias de lítio, as LMO têm um processo 

de produção fácil e rápido, são de baixo custo e seguras termicamente, além disso o manganês é abundante na 

natureza (Notter et al. 2010).   

O tratamento na fase de fim de vida das baterias é sempre efectuado em separado do resto do veículo, pois as 

baterias requerem um tratamento específico dada a sua composição. As baterias de lítio são submetidas a um 

tratamento hidrometalúrgico (Messagie et al. 2014), cujo principal objectivo passa por recuperar o cobalto, aço 

e níquel (Tagliaferri et al. 2016). A recuperação do lítio, em termos de consumo de energia e emissões associadas, 

é menos intensiva comparativamente à recuperação do cobalto e do níquel (Dunn et al. 2015). Quando os 

materiais reciclados não se encontram em condições de ser encaminhados para o mesmo fim, são reutilizados 

noutra aplicação na qual os impactes da produção de materiais são muito mais reduzidos que os do sistema de 

um VE (Hawkins et al. 2012a). Faria et al. (2014) considera que as baterias quando não conseguem cumprir a sua 

finalidade num VE, devem ser utilizadas como sistema de armazenamento de energia de forma a agilizar as horas 

de ponta de consumo de electricidade. Ahmadi et al. (2014) compara detalhadamente esta possibilidade em 

oposição ao recurso a gás natural para produção de electricidade em horas de ponta, permitindo uma redução 

de 56% das emissões de GEE do ciclo de vida. Deste modo, evita-se que baterias que ainda tenham potencial 

para outras aplicações sejam encaminhadas para a sua deposição final. Já Poullikkas (2015) considera esta 

hipótese ainda durante a fase de utilização do VE e não como reutilização, de forma a que as baterias funcionem 
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como estabilizador para a produção de electricidade intermitente como a produção eólica. No entanto, esta 

aplicação terá um impacto no desgaste da bateria dado o aumento de cargas e descargas. 

Alguns autores optam por apresentar os resultados considerando mais que um tipo de bateria. Mierlo et al.  

(2017) compara uma bateria de LFP com uma de LMO, sendo que os resultados variam consoante a categoria de 

impacte. Hawkins et al. (2012b) compara uma bateria de LFP com uma bateria de óxido de níquel manganês 

cobalto (NCM), onde a primeira apresenta menores impactes em todas as categorias, excepto no Potencial de 

Esgotamento de Recursos Minerais.  

 

2.3. Principais conclusões e limitações verificadas na literatura 
 

As conclusões quanto à sustentabilidade dos VE são semelhantes na generalidade dos estudos, i.e., os impactes 

associados aos VE são directamente dependentes do mix de electricidade. É contraproducente promover a 

adopção de VE em países com poucas fontes de energia renováveis e vice-versa. Apesar da produção de um VE 

gerar mais emissões que a produção de um veículo diesel, a fase de utilização pode implicar impactes  muito  

reduzidos, levando a que a adopção de um VE compense em termos ambientais e também económicos (Faria et 

al. 2012). No entanto, os VE apresentam resultados mais adversos que os VCI em algumas categorias de impacte 

oriundos da bateria, nomeadamente nos potenciais de ecotoxicidade aquática, toxicidade humana, eutrofização 

aquática e de esgotamento de recursos minerais e fósseis. Ainda assim, é possível colmatar este aspecto, 

aumentando o tempo de vida das baterias e com programas de reciclagem eficazes, em primeira instância. A 

longo prazo é necessário implementar uma estratégia rigorosa no que toca a fluxos de materiais, incluindo a 

avaliação de fontes secundárias, materiais alternativos e reciclabilidade de componentes (Hawkins et al. 2012b). 

Uma das principais limitações verificadas nestes estudos passa pela falta de dados detalhados referentes aos 

processos de manutenção e tratamentos na fase de fim de vida. Grande parte dos dados são direccionados para 

a bateria, uma vez que se trata do elemento de maior interesse nos VE. De modo a contornar a limitação 

proveniente da falta de dados, é necessário recorrer a adaptações que reduzem a exactidão dos resultados, como 

a simplificação da manutenção ou tratamento de fim de vida para um VE sem incluir os processos específicos 

deste tipo de veículo. Geralmente, estas adaptações são aplicadas a processos pouco significativos, tendo pouco 

peso no resultado final.  

Alguns autores como Qiao et al. (2017) focam-se apenas na fase de utilização, o que pode levar a resultados 

pouco completos. Num cenário onde a electricidade seja inteiramente renovável, as fases de maior impacte no 

ciclo de vida do VE são a sua produção e deposição final. Posto isto, considera-se relevante que sejam 

devidamente ponderadas numa ACV.  

O facto de alguns estudos (Notter et al. 2010; Hawkins et al. 2012b; Messagie et al. 2014; Tagliaferri et al. 2016) 

considerarem os consumos teóricos anunciados pelas marcas dos veículos leva à obtenção de resultados que 

não traduzem o impacte realmente causado, uma vez que os consumos reais, mesmo sendo variáveis, são 

superiores aos teóricos (NEDC) tanto nos VCI como nos VE. Portanto, é preferível que uma ACV de veículos 

considere vários cenários para os consumos, ou a variação destes consoante a velocidade a que circulam, 

garantindo a maior proximidade possivel entre os resultados obtidos e o impactes reais.   

Apresentar os resultados apenas para o PAG pode induzir em erro, visto que o impacte de um VE nesta categoria, 

em relação a um VCI, não traduz as restantes categorias de impacte. Para elaborar uma análise completa, devem 

considerar-se as categorias de impacte que vão ao encontro ao objectivo do estudo, tendo em conta cenários 

variados. Idealmente, estes cenários devem incluir vários tipos de produção de electricidade, diferentes 

comportamentos de condução, diferentes estações do ano que influenciem a utilização do AC e a produção de 

electricidade e ainda diferentes horários do dia para efectuar o carregamento do VE. Ainda assim, alguns efeitos 

só são captados caso se considere a influência de certos parâmetros ao longo do tempo, i.e., os resultados devem 

ser apresentados, por exemplo, para um conjunto de veículos (Garcia et al. 2015). São poucos os autores que 

consideram o PA e a evolução do mesmo. Para além de Garcia et al. (2015), autores como Speirs et al.(2014) 

consideram a evolução dos VE mas com o intuito de estimar a procura de lítio para produção de baterias e 

impactes resultantes. Portanto, considerar o PA e a sua evolução permite uma interpretação variável dos 
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resultados consoante as diferentes fracções de tipos de veículo e as respectivas evoluções ao longo do tempo. À 

excepção destes autores, a generalidade dos estudos foca-se nas condições actuais e não considera a evolução 

futura dos VE. Sendo uma tecnologia recente com possibilidade de aumentar a sua implementação, seria 

interessante analisar o seu impacto global consoante possíveis evoluções futuras.   
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3. Materiais e Métodos 
 

3.1. MEET2030 
 

Dadas as preocupações actuais com o excesso de emissões de GEE, têm sido implementadas novas políticas a 

nível europeu e internacional que visam a redução dessas emissões. O Acordo de Paris é o mais recente tratado 

no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC em inglês),  a 

implementar a partir de 2020, que pretende alcançar a descarbonização das economias mundiais e limitar o 

aumento da temperatura média global (APA 2018b). Este acordo pretende também aumentar a capacidade dos 

vários países envolvidos para lidar com os impactos associados às alterações climáticas e tornar os fluxos 

financeiros consistentes com emissões de GEE reduzidas, seguindo um caminho com maior resiliência às 

alterações climáticas (UNFCCC 2016). Isto é, deve ser posta em prática uma mobilização e disponibilização de 

recursos financeiros adequada, deve ser implementado um novo quadro tecnológico, de modo apoiar países em 

desenvolvimento e mais vulneráveis, conciliando com os seus próprios objectivos nacionais (ibid.). 

Contribuindo para a implementação do Acordo de Paris em Portugal, o projecto MEET2030 visa criar cenários 

que sejam compatíveis com uma economia neutra em carbono para Portugal em 2030. O MEET2030 foca-se no 

futuro da economia portuguesa, considerando a 4ª Revolução Industrial e a relação eficiência 

energética/crescimento económico, bem como o compromisso de atingir a neutralidade de carbono. Desta 

forma, os cenários desenvolvidos, nomeadamente Avestruz e Lince, consideram alterações nos produtos e 

processos adoptados pelas várias empresas, bem como nos sectores económicos (MEET2030 2017).  

 

3.1.1. Avestruz   
 

Partindo do pressuposto que as avestruzes enterram a cabeça na areia, este cenário retrata uma realidade onde 

Portugal não acompanha a evolução tecnológica, ambiental e energética verificada mundialmente.  Assim, o 

cenário Avestruz representa a estagnação de Portugal em comparação com o exterior, associada a um aumento 

de migrações, envelhecimento da população e deterioração de relações internacionais.    

Neste cenário verifica-se uma instabilidade económica recorrente em Portugal e a estagnação/retracção da 

economia na UE. O sistema bancário não se encontra apto para suportar o desenvolvimento económico do país. 

Desta forma, a capacidade de investimento em Portugal mantém-se constante e o stock de capital decresce 0.8% 

por ano até 2030 (MEET2030 2017). Em relação ao trabalho, não se verificam desenvolvimentos nem 

investimentos em ciência e tecnologia, o que leva a que Portugal não seja um país atractivo. O sistema 

educacional não evolui de forma a acompanhar os novos requisitos do sector industrial, não se verificam novas 

medidas de reforma eficazes, resultando na estagnação da taxa de desemprego nos 11.1% que também é 

influenciada pela automação e digitalização (ibid.).  

Em termos de eficiência de exergia final para exergia útil (por exemplo electricidade para luz/calor), este cenário 

considera que não existem alterações até 2030, uma vez que a adopção de medidas e tecnologias eficientes em 

termos energéticos é quase nula. No entanto, a eficiência exergética agregada sofre um ligeiro aumento de 1.3%, 

mantendo o comportamento verificado anteriormente (ibid.). Este aumento de eficiência exergética agregada 

resulta de alterações nos shares de vectores energéticos e no tipo de uso, como a melhoria da eficiência dos 

aparelhos adquiridos pelos consumidores. Além de que a eficiência do uso de electricidade é superior a qualquer 

outro vector, o que também contribui para o aumento da eficiência exergética agregada, dado o ligeiro aumento 

no consumo de electricidade.  

A produtividade total de factores (TFP) foi estimada com base na sua relação histórica com a eficiência exergética 

agregada (final-útil), resultando num aumento ligeiro de 0.6%/ano. O PIB está directamente relacionado com o 

TFP, com o trabalho e com o capital. Devido ao decréscimo do capital que não é compensado pelo aumento de 

produtividade, o PIB até 2030 irá decrescer. Assumindo que a relação entre o PIB e exergia útil se mantém 1 

MJ/1 € PIB (Serrenho et al. 2016), é expectável que o consumo de exergia útil tenha um comportamento 
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semelhante à evolução do PIB, sendo também decrescente. No entanto, ao comparar os valores absolutos do 

consumo de exergia útil em 2014 e 2030, verifica-se um ligeiro aumento de 156 PJ para 165 PJ, pois existe um 

pico em 2017 seguido de um comportamento decrescente (MEET2030 2017).   

Quanto à eficiência de exergia primária para final, por exemplo carvão para electricidade, pode ser vista como 

forma de redução GEE. Ao aumentar a eficiência, reduz-se o consumo de recursos necessários (exergia primária) 

para obter determinada exergia final. Considera-se que as emissões de CO2eq em 2030 cumprem um cenário de 

baixo carbono imposto a nível nacional, uma vez que 60% da produção de electricidade depende de recursos 

renováveis (ibid.). Por outro lado, o ligeiro aumento do consumo exergia útil, associado ao crescimento 

económico quase nulo, não é significativo para ultrapassar o limite de emissões. Separando por sectores, o sector 

energético é o que emite mais GEE, sendo o sector dos transportes o segundo com mais emissões. A indústria 

estagnou entre 2017 e 2030, ficando o terceiro sector com mais emissões. Relativamente às emissões associadas 

ao sector residencial/comercial, existe um decréscimo até 2030. Por último encontra-se o sector agrícola/pesca 

com o menor valor de emissões de GEE associado, sem incluir emissões associadas à pecuária.    

Em mais detalhe, o sector dos transportes em Portugal é dos sectores com consumo final de petróleo mais 

elevado (diesel e gasolina), em parte devido à lenta penetração de veículos eléctricos neste cenário. A exergia 

útil neste sector é maioritariamente destinada a veículos a diesel e gasolina, apesar de se verificar uma redução 

nos shares de gasolina.  Os veículos a gás natural têm uma fracção quase nula, não estando visíveis na Figura 2. 

No entanto, o agregado de veículos híbridos e eléctricos demonstram um aumento de 9.4% nas projecções para 

2030 (MEET2030 2017).  

 

Figura 2 – Shares de exergia útil no sector dos transportes 2000-2030 – Avestruz (MEET2030 2017). 

O sector dos transportes está maioritariamente dependente do consumo de produtos de petróleo, vector cuja 

eficiência é inferior à da electricidade. Assim, este sector contribui para um decréscimo da eficiência agregada 

de Portugal comparativamente a um sector que seja maioritariamente dependente do consumo de eletricidade. 

Isto é, ao introduzir mais veículos eléctricos verifica-se uma substituição de produtos de petróleo por 

electricidade (substituição de vectores energéticos), passando este sector a contribuir para um aumento da 

eficiência agregada do país.    

Comparando os shares de exergia útil no sector dos transportes com os shares de exergia final (Figura 3), é 

possível constatar que a gasolina e o diesel têm uma fracção ainda maior, resultado da sua baixa eficiência em 

comparação com os restantes vectores energéticos.  À semelhança da Figura 2, os shares de exergia final para 
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veículos a gás natural também são praticamente nulas (Figura 3). Em 2030, o agregado de veículos eléctricos e 

híbridos consome apenas 2% da exergia final destinada ao sector dos transportes (MEET2030 2017). 

 

Figura 3 – Shares de exergia final no sector dos transportes 2000-2030 – Avestruz (MEET2030 2017). 

As emissões de GEE foram estimadas a partir da exergia final consumida, destacando o sector dos transportes 

como segundo sector que mais emite GEE, apesar de retratar uma ligeira redução de cerca de 15% entre 2014 e 

2030 (Figura 4) (MEET2030 2017).  

 

Figura 4 – Emissões de GEE pelo sector dos transportes 2000-2030 – Avestruz (MEET2030 2017). 

Esta redução verifica-se devido ao aumento no agregado de veículos híbridos e eléctricos, pois estes têm menos 

emissões associadas durante a sua utilização, não contabilizando as emissões relativas à produção de 

electricidade. Estas foram contabilizadas como emissões associadas à produção de electricidade, sem discriminar 

o sector dos transportes. Posto isto, recorreu-se à fracção de electricidade consumida pelo sector dos transportes 
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em relação ao consumo total de electricidade em 2030 e aplicou-se essa relação às emissões provenientes da 

produção de electricidade, obtendo assim as emissões específicas da produção de electricidade consumida pelo 

sector dos transportes (285 kt CO2eq). Portanto, o sector dos transportes em 2030 emite 14 165 kt CO2eq. 

 

3.1.2. Lince 
 

O lince ibérico é conhecido como um felino ágil, rápido e com grande atenção ao que o rodeia. À semelhança da 

quase extinção do lince ibérico, metaforicamente, a economia portuguesa viveu uma fase semelhante, passando 

por uma recuperação até 2030. Trata-se, portanto, de um cenário onde se verifica uma grande cooperação entre 

os diversos agentes, ao contrário do cenário Avestruz, e entre Portugal e o mundo levando a um rápido 

crescimento sustentável.      

Este cenário apresenta um crescimento na economia a nível europeu e uma estabilização financeira da economia 

portuguesa. O sistema bancário consegue recuperar, tendo, consequentemente, a capacidade para suportar o 

desenvolvimento económico. Posto isto, a capacidade de investimento na economia portuguesa aumenta 2% ao 

ano até 2030 e o stock de capital aumenta entre 0.5% a 2.5% por ano (MEET2030 2017). Relativamente ao 

trabalho, existem normas fortes, eficazes, mas também flexíveis que levam a um ambiente de cooperação entre 

agentes como o Governo e empresas, de modo a enfrentar novos desafios. Verifica-se ainda um fortalecimento 

no sistema educacional face à evolução do sistema industrial e uma diminuição do número de horas de trabalho 

por empregado. Como consequência, a taxa de desemprego tem um decréscimo, atingindo 5% a 7% em 2030, e 

o número de horas de trabalho por empregado também diminui (ibid.).   

A eficiência exergética (final para útil) aumenta, uma vez que se trata de um cenário onde os agentes cooperam 

entre si e procuram aplicar normas eficazes que promovem a eficiência energética dos edifícios e em outras 

áreas. Neste cenário, prevê-se a electrificação da economia, o que leva à redução dos produtos de petróleo que 

são parcialmente substituídos por electricidade. A eficiência exergética agregada tem um aumento de 5% até 

2030, devido à substituição de vectores energéticos e à electrificação mais acentuada que no cenário Avestruz 

(ibid.). 

O TFP foi projectado com base na eficiência exergética agregada de final para útil entre 2017 e 2030, ou seja, 

sofre um aumento mais acentuado que no cenário Avestruz. Consequentemente, o PIB apresenta um aumento 

muito evidente, com uma taxa de crescimento anual de cerca de 2% (MEET2030 2017). À semelhança da relação 

entre o PIB e a exergia útil considerada no cenário anterior onde 1 MJ de exergia útil consumido corresponde a 

1€ de PIB (Serrenho et al. 2016), é expectável que, à medida que o PIB aumenta, o consumo de exergia útil 

também aumente. Tendo em conta que neste cenário a eficiência exergética apresenta um aumento 

considerável, verifica-se que este aumento actua como motor da economia de forma mais significativa que no 

cenário Avestruz, conduzindo a acréscimo do PIB mencionado.  

Comparativamente ao cenário anterior, o aumento de utilização de recursos renováveis (60%) para produzir 

electricidade é considerado constante em termos de percentagem, apesar de representar em termos absolutos 

uma quantidade superior de electricidade renovável, sendo esta 38 010 GWh no ano 2030, devido à 

electrificação e consequente aumento no consumo de electricidade (MEET2030 2017) . Desta forma, as emissões 

de GEE no presente cenário são mais elevadas que no cenário anterior, devido ao aumento no consumo de 

energia. O sector energético continua a ser responsável pela maior quantidade de emissões, apesar de se 

verificar uma ligeira redução entre o cenário Avestruz e Lince. Já o sector industrial aumenta as respectivas 

emissões, dado o aumento no consumo de energia resultante do crescimento económico. Quanto ao sector dos 

transportes, este mantém-se o segundo maior responsável pela quantidade de emissões de GEE, apesar de sofrer 

um decréscimo até 2030, enquanto o sector residencial/comercial apresenta um decréscimo ligeiramente maior 

que no cenário Avestruz. Por último, a agricultura e pesca mantém-se o sector com menos emissões. 

Em termos energéticos, o sector dos transportes em Portugal tem como vectores energéticos produtos 

petrolíferos, combustíveis renováveis e electricidade. O aumento no consumo de combustíveis renováveis deve-

se ao aumento de biocombustíveis, maioritariamente biodiesel. Relativamente aos shares de exergia útil neste 

sector (Figura 5), existe um aumento no diesel, enquanto a gasolina tem um comportamento semelhante ao 
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cenário Avestruz, apesar de ambos decrescerem entre 2014 e 2030. Considera-se a existência de biocombustíveis 

tanto no diesel como na gasolina, portanto um aumento nos respectivos shares não implica um aumento nas 

emissões de GEE. Os shares de exergia útil relativas a veículos eléctricos e híbridos aumentam até 30% 

(MEET2030 2017). 

 

Figura 5 – Shares de exergia útil no sector dos transportes 2000-2030 – Lince (MEET2030 2017).. 

Este sector continua bastante dependente do consumo de produtos de petróleo, apesar de apresentar uma 

redução face ao cenário Avestruz. Posto isto, a influência deste sector na eficiência agregada não apresenta um 

efeito tão depreciativo como no cenário anterior, pois há uma substituição de vectores energéticos mais 

acentuada. Analisando a Figura 6, é possível constatar de forma mais clara como a gasolina e o diesel 

correspondem à maioria dos shares de exergia final, apesar de apresentarem uma redução face ao cenário 

Avestruz. Esta redução deve-se ao facto dos veículos eléctricos sofrerem um aumento para 8% dos shares de 

exergia final no sector dos transportes (ibid.). 
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Figura 6 – Shares de exergia final no sector dos transportes 2000-2030 – Lince (MEET2030 2017). 

À semelhança do cenário Avestruz, o sector dos transportes mantém-se o segundo maior emissor de GEE. No 

entanto, o cenário Lince apresenta uma redução de 1.3 Mt CO2eq em comparação com o Avestruz, resultante do 

aumento de VE, ou seja, reduz 22% entre 2014 e 2030 (Figura 7) (MEET2030 2017).  

 

Figura 7 – Emissões de GEE pelo sector dos transportes 2000-2030 – Lince (MEET2030 2017). 

No entanto, as emissões do sector dos transportes não contabilizam as emissões associadas à produção de 

electricidade. À semelhança do cenário Avestruz, aferiu-se as emissões de GEE correspondentes à produção de 

electricidade consumida no sector dos transportes, sendo 660 kt CO2eq. Desta forma, o sector dos transportes 

em 2030 emite 13 304 kt CO2eq, o que representa efectivamente uma diferença de 0.86 Mt CO2eq em 

comparação com o cenário Avestruz.  
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3.2. Cenários 

 

3.2.1. Cenário Zero 
 

Os cenários do MEET2030 apresentam duas realidades opostas, mas nenhum dos dois considera uma evolução 

semelhante à verificada até à data, ou seja, business as usual. Optou-se então por considerar um outro cenário, 

para além do Avestruz e Lince, que analisasse a evolução do parque automóvel de veículos ligeiros de passageiros 

e também de veículos ligeiros eléctricos em Portugal, mantendo as condições actuais (business as usual). 

Portanto, trata-se de um cenário que estima valores futuros considerando que a sua evolução segue o mesmo 

comportamento verificado até ao presente, denominado Cenário Zero. 

O Cenário Zero pode ser considerado um intermédio entre o cenário Avestruz e o Lince, pois assume uma 

evolução contínua à semelhança do passado, enquanto o cenário Avestruz está mais próximo da estagnação e o  

Lince, sendo um cenário ambicioso e activo, tem uma evolução mais acentuada. 

Relativamente ao parque automóvel, com base nos valores históricos do PA em Portugal entre 1974 e 2014, 

publicados pela Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP 2017), foi possível estimar a sua evolução 

até 2030 através de uma regressão não-linear com apoio do software SPSS versão 20 (IBM Corporation 2011). A 

função resultante desta regressão representa uma curva que se ajusta ao conjunto de pontos introduzidos, 

obtida através de exaustivas iterações. Uma vez que se trata da evolução de sistemas de transporte, assumiu-se 

que teria o comportamento de uma função logística (Kucharavy e De Guio 2011). Existem várias tecnologias cuja 

evolução segue este tipo de comportamento em forma de S, por exemplo a adopção de televisão a cores, 

internet, entre outros (Felton, 2008). A função logística é descrita pela seguinte equação:  

𝑓(𝑥) =
𝐿

1 + 𝑒−𝑘(𝑥−𝑥0)
  , 

(1) 

 

onde 𝐿 representa o limite de saturação da curva, 𝑘 o declive e 𝑥0 a coordenada no eixo horizontal do ponto de 

inflexão da curva. 

Quanto aos veículos eléctricos, existem dados refentes às vendas anuais desde 2010 e considerou-se o parque 

automóvel como o somatório das vendas sem contabilizar possíveis abates, uma vez que se trata de um curto 

período. Os valores das vendas de veículos eléctricos ligeiros também foram publicados pela ACAP (2017).  

Sendo uma tecnologia recente, em comparação com veículos de combustão interna, e só tendo iniciado a sua 

comercialização em Portugal em 2010, não seria possível obter resultados plausíveis a partir do modelo traduzido 

pela Equação (1). Actualmente, os VE ainda se encontram na fase inicial da curva logística, podendo gerar 

inúmeros ajustes possíveis com limites de saturação implausíveis, nomeadamente superiores a 100% do PA. 

Desta forma, recorreu-se a outro software, MATLAB R2018a (MathWorks 2018), de modo a restringir o 

comportamento da curva, impondo um limite de saturação que não seria possível no SPSS. Portanto, aplicou-se 

a expressão (1), onde o limite máximo (𝐿) representa a fracção máxima de VE no PA total (100%), ou seja, 1. 

Assumiu-se que o parque automóvel de ligeiros de passageiros era composto apenas por veículos a diesel e 

gasolina (incluindo veículos híbridos gasolina-eléctricos) e VE, desprezando os outros tipos de veículos. Não 

tendo conhecimento da fracção de veículos diesel e gasolina verificada no PA em 2017, considerou-se que a 

percentagem das vendas de veículos diesel e gasolina nos últimos sete anos representa a fracção destes veículos 

em 2030, excluindo os VE. Apesar das vendas dos veículos a gasolina terem sofrido um aumento recentemente, 

verificou-se que se tratava de um comportamento cíclico e, portanto, considerou-se a média das vendas nos 

últimos sete anos, para a estimativa da fracção destes veículos em 2017. Os veículos a gasolina e híbridos 

gasolina-eléctricos representaram em média cerca de 30% das vendas, enquanto os veículos a diesel 

representam 70% (ACAP 2017).  
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3.2.2. Avestruz e Lince 
 

É previsto, para 2030, um parque automóvel com 4 680 953 e 3 714 474 veículos ligeiros de passageiros no 

cenário Avestruz e no Lince, respectivamente (Felício 2017). Portanto, no cenário Avestruz o parque automóvel 

aumenta ligeiramente, ao contrário do cenário Lince que diminui cerca de 20%, dado que em 2014 existiam 

4 496 000 veículos em Portugal (ACAP 2015). Esta redução é originada pela grande implementação de modelos 

como car-sharing e a plataforma Uber (Felício 2017). 

Relativamente à projecção de VE entre 2017 e 2030 no cenário Avestruz, assumiu-se que as vendas deste tipo 

de veículos teriam um aumento de 35% anualmente (ibid.), sendo que o parque automóvel eléctrico resulta do 

somatório das vendas, desprezando abates. Posto isto, este cenário considera um parque automóvel de 286 032 

VE, o que revela uma lenta adopção de VE representando apenas 6% do parque automóvel de veículos ligeiros 

em 2030. Para o cenário Lince, considerou-se que as vendas teriam um aumento de 50% anualmente até 2029 e 

estabilizariam de 2030 para a frente com 200 000 veículos vendidos por ano. Obteve-se então um parque 

automóvel de 784 959 VE, o que mostra uma rápida adopção de VE, sendo estes 20% do parque automóvel em 

2030 (MEET2030 2017). Para cálculos posteriores, considerou-se que os VE em ambos os cenários teriam um 

consumo de 0.179 kWh/km e percorriam uma distância média de 20 000 km/ano por veículo (Felício 2017). Uma 

vez que os veículos têm a mesma quilometragem anual em ambos os cenários, implica que, de facto, se verifique 

a partilha de veículos, i.e., mais pessoas por veículo no cenário Lince para que este tenha um PA mais reduzido.  

A introdução de VE reduz proporcionalmente o número de veículos a gasolina e diesel, em ambos os cenários. 

Por exemplo, a introdução de 200 VE substitui 100 veículos diesel e 100 a gasolina (Felício 2017). Desta forma, 

em 2030, o cenário Avestruz considera 899 534 veículos a gasolina e 3 495 388 a diesel e o cenário Lince 

considera 424 716 veículos a gasolina e 2 504 800 a diesel. 

 

3.3. Caracterização das Áreas de Estudo 
 

O MEET2030 foca-se em Portugal como área de estudo, sem especificar regiões. No entanto, considerou-se 

pertinente para a presente dissertação analisar também Lisboa enquanto município, uma vez que se trata da 

Capital de Portugal e do centro da região Metropolitana, tendo a segunda densidade populacional mais elevada 

do país (PORDATA 2017a).  

Para além de Lisboa apresentar uma elevada densidade populacional, os utilizadores da cidade aumentam 

diariamente cerca de 78%, devido aos movimentos pendulares casa-trabalho/escola (CML 2016). Posto isto, é 

expectável que a concentração de veículos em Lisboa seja muito superior ao parque automóvel dos residentes, 

tratando-se portanto de uma região especial no contexto do país. A Tabela 1 e a Tabela 2 caracterizam ambas as 

áreas de estudo em termos demográficos e económicos, mencionando também os dados referentes à Área 

Metropolitana de Lisboa uma vez que o PIB não é divulgado a nível municipal.  

Tabela 1 – Caracterização demográfica de Lisboa e Portugal em 2016  (PORDATA 2017a). 

 Lisboa 
(Município) 

Área Metropolitana de 
Lisboa (NUTS II) 

Portugal 
Continental 

Área (km2) 100.1 3 015.2 92 225.6 
População residente  504 718 2 817 014 9 824 277 
Densidade populacional (hab/km2) 5 044.7 934.3 110.3 
Proporção sobre o total do país 4.9% 27.3% 95.1% 
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Tabela 2 – Caracterização económica de Lisboa e Portugal em 2015 (PORDATA, 2018a,b e INE, 2015). 

 Lisboa 
(Município) 

Área Metropolitana 
de Lisboa (NUTS II) 

Portugal 
Continental 

PIB (€, base=2011)   64 823 291 171 591 086 
Proporção sobre o total do país  36.1% 95.4% 
PIB per capita (€, base=2011)  23 061.2 17 412.5 
Percentagem de poder de compra 10.5% 33.9% 95.8% 

 

Dadas as características do município de Lisboa, nomeadamente o elevado poder de compra, é provável que os 

seus residentes adiram com mais facilidade e prontidão a novas tecnologias (Ranade et al. 2015). Por outro lado, 

com base na Directiva Quadro Europeia da Qualidade do Ar (Directiva 2008/50/CE), surgiu o DL nº 102/2010 

impondo valores-limite de concentração de poluentes. Não surtindo efeito, recorreu-se à implementação da 

Zona de Emissões Reduzidas na Cidade de Lisboa, posteriormente aumentada, que restringe a circulação de 

veículos que não respeitassem as normas de emissão (CML 2018). Posto isto, é expectável que Lisboa seja a 

região do país com maior número de veículos eléctricos, sendo pertinente estudar dois cenários distintos entre 

Portugal e o município de Lisboa.    

 

3.4. Mobilidade 
 

Recorrendo aos resultados dos censos de 2001 e 2011 (INE 2012), é possível ter conhecimento do tipo de meio 

de transporte utilizado pelos portugueses nas deslocações entre a sua residência e o local de trabalho ou estudo, 

isto é movimentos pendulares.   

 

Figura 8 – Comparação entre o meio de transporte utilizado nos movimentos pendulares em Portugal, 2001 e 2011 (INE 
2012). 

Observando a Figura 8, dá-se um aumento da utilização do automóvel entre 2001 e 2011, mantendo-se o 

principal meio de transporte utilizado nos movimentos pendulares. É importante salientar que estes resultados 

são referentes a 2011, podendo encontrar-se ligeiramente desactualizados. No entanto, são os dados oficiais 

fidedignos mais recentes. Relativamente aos meios de transporte utilizados nos movimentos pendulares no 

município de Lisboa, os dados encontram-se disponíveis nos censos de 2011 (INE 2012).  
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Figura 9 – Meio de transporte utilizado nos movimentos pendulares em Lisboa, 2011 (INE 2012). 

Em comparação com o panorama português, onde 44% utiliza o automóvel enquanto condutor, esta 

percentagem para Lisboa é 10% mais baixa. Esta diferença pode resultar do facto do município de Lisboa se 

encontrar na AML que, juntamente com a AMP, são as regiões do país com maior densidade de transportes 

públicos (Roxo 2015). Além do mais, só existem redes de transporte metropolitano em Lisboa, no Porto e a Sul 

do Tejo, sendo que em Lisboa se encontra o maior número de passageiros e de carruagens (PORDATA, 2017a, 

d).  

Os resultados obtidos pelo INE (2012) encontram-se discriminados segundo os movimentos pendulares da 

população que reside e trabalha/estuda no mesmo município ou num município diferente do de residência.  

 

Figura 10 – Comparação entre o meio de transporte utilizado nos movimentos pendulares dos residentes que 
trabalham/estudam no município de residência ou noutro município. 

Quem reside em Lisboa e trabalha noutro município desloca-se maioritariamente de automóvel, podendo 

também estar relacionado com a maior oferta de transportes públicos dentro do município de Lisboa em 

comparação aos restantes municípios.  
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Uma vez que o PA por município é desconhecido, foi necessário recorrer à percentagem da população que se 

desloca de automóvel. Desprezou-se a percentagem da população que se desloca de automóvel enquanto 

passageiro, pois para efeitos de número de veículos só os condutores são relevantes. Sabendo que a população 

no município de Lisboa em 2011 era de 542 917 indivíduos (PORDATA 2018c) e que 34% se desloca de automóvel, 

resulta em 184 592 veículos ligeiros considerados como ligeiros de passageiros.  

É pertinente salientar que as percentagens referidas nos gráficos de resultados dos censos representam os 

indivíduos que responderam aos mesmos, neste caso cerca de 6 milhões de indivíduos responderam às questões 

relacionadas com os movimentos pendulares. Apesar de ser uma amostra representativa da população, é 

possível que existam erros associados aos cálculos efectuados. Para obter o número de veículos no município de 

Lisboa, considerou-se que as percentagens obtidas representavam a totalidade da população e não a fracção 

que respondeu aos censos. De forma a testar a exactidão desta consideração, aplicou-se o mesmo método para 

Portugal. Sabendo que em 2011 a população era composta por 10 557 560 indivíduos (PORDATA 2017d) e 44% 

utiliza o automóvel como meio de transporte, conclui-se que 4 645 326 indivíduos utilizam o automóvel enquanto 

condutores, sendo este o número de veículos ligeiros obtido por este método. Os valores enunciados pela ACAP 

(2015) indicam que em 2011 o PA é constituído por 4 522 000 veículos ligeiros de passageiros, o que representa 

um desvio de 3% do estimado. 

Considerou-se que o PA a circular em Lisboa deveria incluir não só os veículos dos residentes, mas também os 

veículos que entram na cidade pertencentes à população pendular. Com a entrada da população pendular em 

Lisboa, os utilizadores da cidade aumentam 78% diariamente, incluindo a população residente e pendular. 

Considerou-se que a população pendular se deslocaria pelos meios apresentados na Figura 8, ou seja, 44% utiliza 

o automóvel como condutor. Os indivíduos que saem do município não foram contabilizados como saldo 

negativo, uma vez que, apesar de saírem de Lisboa, circulam na cidade parte da sua viagem e representam uma 

grande fracção de utilizadores de automóvel (Figura 10). 

 

3.5. Análise de Ciclo de Vida 
 

Com o aumento da sensibilização para os problemas ambientais, têm sido desenvolvidos métodos que permitem 

compreender o impacto associado a diversas actividades, nomeadamente ao fabrico e consumo de produtos, 

sendo um destes métodos a análise de ciclo de vida (ACV) (ISO 2006a). Ou seja, este método considera aspectos 

ambientais e potenciais impactos ao longo do ciclo de vida do produto, desde a aquisição da matéria-prima, à 

produção, uso, fim de vida, reciclagem e deposição final (ISO 2006b).  

Uma ACV divide-se em quatro partes, sendo a primeira a definição do objectivo e do âmbito (scope), a segunda 

a análise de inventário de ciclo de vida (ICV), de seguida a avaliação de impacto (AICV) e, por último, a 

interpretação dos resultados obtidos. A fase de interpretação é desenvolvida de acordo com o objectivo definido 

e o âmbito do estudo (ISO 2006a). Na primeira fase, o objectivo e o âmbito devem ser consistentes com a 

aplicação pretendida, sendo que o âmbito é definido ao longo do estudo. O objectivo deve ser esclarecedor 

quanto à aplicação pretendida e à motivação do estudo, como se encontra descrito na introdução. O âmbito do 

estudo deve indicar a unidade funcional, bem como as fronteiras do sistema, a metodologia aplicada para a AICV 

e as categorias de impacto consideradas (ISO 2006b), aprofundados nas secções seguintes. Tendo definido o 

objectivo e âmbito da ACV, pode proceder-se à fase de ICV que consiste num inventário dos fluxos de entrada e 

saída do sistema, enquanto fluxos de materiais e energia. Segue-se a terceira fase, a AICV, que fornece 

informação adicional de modo a facilitar a interpretação dos resultados, agrupando os fluxos de ICV em impacte 

ambiental (ISO 2006b).  

Existem dois tipos de ACV, a atribucional e a consequencial, sendo que a primeira descreve apenas os fluxos 

entre o ciclo de vida e os seus subsistemas e a segunda considera as alterações dos fluxos relacionados entre si 

que advêm de possíveis decisões (Finnveden et al. 2009). No caso deste estudo trata-se de uma ACV atribucional 

pois compara dois sistemas distintos sem relação entre si. Só seria consequencial caso a produção de um veículo 

eléctrico influenciasse a produção de um veículo diesel, i.e., se a reduzisse em parte ou, no limite, inteiramente 

(substituição directa).  
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3.5.1. Unidade Funcional 
 

A UF define o centro do estudo, sendo que todas as análises subsequentes, todos os inputs e outputs do ICV e 

consequentemente o perfil da AICV estão relacionados com a UF (Finkbeiner et al. 2006). De modo a definir a UF 

deve responder-se a um conjunto de questões (O quê? Quanto? Como? Quanto tempo?) que permitem 

compreender a função do produto em estudo (European Commission 2012).  

Respondendo às questões anteriores, trata-se do transporte privado de passageiros em Portugal e em Lisboa (o 

quê), através de um veículo ligeiro de passageiros de pequenas dimensões (cerca de uma tonelada de peso) 

movido a diesel ou energia eléctrica, cujo número de quilómetros percorridos no seu tempo de vida se encontra 

definido na secção 3.6. e a taxa de ocupação é igual ou superior a 1/5 (quanto). Este veículo é utilizado 

diariamente em movimentos pendulares com consumo médio de combustível/electricidade apresentado na 

secção 3.6.1. (como), ao longo de 21 anos (quanto tempo). 

Para além da UF deve definir-se um fluxo de referência, no qual as comparações entre os sistemas a estudar 

devem ser baseadas (ISO 2006b). Isto é, a quantidade de produto/serviço necessário para desempenhar a função 

definida, que deve ser determinada em relação à UF (European Commission 2012). Para este estudo definiu-se 

o fluxo de referência como 1 km percorrido. 

 

3.5.2. Fronteiras do sistema 
 

As fronteiras do sistema são geralmente uma representação esquemática do sistema a analisar e indicam quais 

as partes do ciclo de vida incluídas e excluídas no estudo (European Commission 2012). Trata-se de uma análise 

de ciclo de vida que compara dois sistemas diferentes, portanto existem fases no ciclo de vida do veículo diesel 

que não são idênticas às do VE e vice-versa. No entanto, os processos podem ser descritos de forma mais 

genérica, permitindo a aplicação de um só diagrama para ambos os sistemas. 

Todos os processos apresentados na Figura 11 implicam o consumo de energia e de materiais. Esta figura 

representa esquematicamente as fronteiras do sistema desta ACV, abrangendo, na fase Well-To-Wheel, tanto a 

produção de diesel como a produção de electricidade. 
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Figura 11 – Diagrama de fronteiras do sistema da ACV adaptado de Mierlo et al., 2017 e Faria et al., 2013. 
(a) e (b): Aço, ferro, borracha, vidro, outros; (c) - Apenas para VE: lítio, cobalto, níquel, outros; (d): chassis, corpo do veículo, 

outros, posterior montagem do veículo (Qiao et al. 2017 e  Dunn et al. 2015). 

A produção do veículo inclui a extracção das matérias-primas necessárias para produzir as várias peças do 

veículo, os processos de transformação dos materiais e a montagem do veículo. Relativamente à produção da 

bateria, apesar desta ser contabilizada em ambos os veículos, a bateria referida na Figura 11 diz respeito ao VE, 

que é considerada individualmente por ser um processo bastante significativo na produção de um VE.  

A fase de utilização do veículo, em termos de resultados, irá considerar o ciclo de vida das fontes energéticas e 

a manutenção do veículo. Portanto, no caso do veículo diesel considera a extracção de petróleo, conversão para 

diesel e distribuição, enquanto no caso do veículo eléctrico considera a produção e distribuição de electricidade 

em Portugal.   

Nesta ACV desprezou-se a deposição final, tendo em conta que tem um impacto reduzido em comparação com 

as restantes fases do ciclo de vida (Hawkins et al. 2012b) e também devido à ausência de processos detalhados 

de tratamento de fim de vida (FDV) de componentes de veículos na base de dados utilizada. Posto isto, a Figura 

11 menciona apenas a fase de fim de vida com o intuito de indicar onde ocorre, sem detalhar como seria a 

deposição final do veículo, pois não é considerada. Sabe-se que em Portugal mais de 85% das partes de um 

veículo em FDV são reutilizadas/recicladas (Valorcar 2017). Caso incluída na ACV, a reciclagem teria um impacte 

de valor negativo, pois os materiais reciclados substituem a necessidade de extrair matéria-prima (Sanfélix et al. 

2015). No entanto, a fase de fim de vida de um VCI demonstra um encargo desprezável e um benefício pequeno 

em comparação com o ciclo total, i.e., as restantes fases como a produção e utilização.  O mesmo se verifica mais 

recentemente, tanto para veículos diesel como para veículos eléctricos, onde a fase de FDV é a que tem menor 

contributo em quase todas as categorias de impacte (Hawkins et al. 2012b; Messagie et al. 2014; Tagliaferri et 

al. 2016; Helmers et al. 2017). 
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3.5.3. Métodos e categorias de impacte 
 

As categorias de impacte podem considerar diferentes níveis de análise, i.e., podem seguir o método do ponto 

intermédio (midpoint) ou do ponto final (endpoint). O método midpoint é um método de caracterização que 

agrupa os resultados em categorias de impacte de acordo com a relação causa-efeito entre o consumo de 

recursos e as emissões (JRC-IES 2012). Já no método endpoint, os factores de caracterização traduzem os danos 

provocados em três categorias diferentes, a saúde humana, a qualidade do ecossistema e a escassez de recursos. 

Ambas as perspectivas são complementares uma vez que a caracterização com indicador intermédio é mais 

directamente relacionada com os fluxos ambientais e está associada a um menor grau de incerteza, enquanto a 

caracterização com indicador endpointl tem uma interpretação mais simples em termos de relevância dos fluxos 

ambientais (Huijbregts et al. 2016). Assim sendo, este estudo foca-se no método midpoint.    

Os métodos de AICV utilizam modelos que quantificam as relações entre a entrada de materiais/energia e as 

emissões associadas ao ciclo de vida do produto, bem como cada categoria de impacte considerada. As emissões 

resultantes dos processos são agrupadas de acordo com as contribuições para cada categoria de impacte, sendo 

que estas categorias estão associadas, por exemplo, ao uso de recursos e emissões de substâncias prejudiciais 

para o ambiente e para a saúde humana, tais como GEE e químicos tóxicos. Portanto, a selecção de categorias 

de impacte numa ACV deve considerar todas as questões ambientais relevantes que estejam relacionadas com 

o produto em estudo. Por norma, devem ser aplicadas todas as categorias de impacte predefinidas, mas podem 

ser excluídas categorias desde que a sua escolha seja devidamente justificada (European Commission 2012). 

Existem catorze categorias de impacte predefinidas no Product Environmental Footprint (ibid.), mas visto que 

este estudo se enquadra no MEET2030, considerou-se pertinente analisar apenas as categorias relacionadas com 

efeito de estufa e poluição atmosférica que sejam pertinentes no âmbito do sector dos transportes. No entanto, 

é possível verificar em anexo os resultados para todas as categorias predefinidas dos métodos considerados. Em 

termos de poluição atmosférica, a categoria mais verificada nas ACV de veículos é a Formação de Ozono 

Fotoquímico (Nordelöf et al. 2014). Considerou-se esta categoria de impacto extremamente importante neste 

estudo, uma vez que, segundo o Relatório do Estado do Ambiente 2018 (Fernandes et al. 2018), o sector dos 

transportes é o segundo maior responsável pela emissão de SPOT, tendo sido o maior responsável na década de 

90. Também se considerou relevante analisar a Formação de Partículas uma vez as estas são emitidas 

directamente pelo escape dos VCI, ao contrário dos VE onde são emitidas indirectamente durante a produção 

de electricidade a partir de combustíveis fósseis como o carvão. Para além disso, trata-se de uma das principais 

categorias de impacte de poluição em áreas com elevada densidade populacional (Mierlo et al. 2017). Posto isto, 

as categorias de impacte analisadas são as alterações climáticas, a formação de partículas e a formação de ozono 

fotoquímico. Existem outras categorias de impacte associadas à poluição atmosférica, no entanto não foram 

consideradas pertinentes para este estudo uma vez que não estão tão relacionadas com o sector dos transportes 

e, portanto, não se enquadram no âmbito da presente dissertação.  

Para obter resultados recorreu-se a dois dos métodos, sendo um deles o ReCiPe 2016 (versão 1.1) midpoint 

hierarchist version (Huijbregts et al. 2016), um método global, e o outro o ILCD 2011 Midpoint+ (versão 1.0.10), 

um método europeu publicado pela Comissão Europeia (JRC-IES 2012). Portanto, optou-se por uma análise que 

considerasse o ponto de vista intermédio para aferir o impacto resultante e não os danos causados, com uma 

perspectiva hierárquica, i.e., com um horizonte de 100 anos.  

A perspectiva hierárquica é uma das três perspectivas distintas que existem no método ReCiPe com o intuito de 

facilitar o estudo em termos de comportamento humano, agrupando-os por tipos de escolhas e pressupostos. 

Existe a perspectiva individualista que se baseia num interesse a curto prazo (20 anos), os tipos de impacte são 

indiscutíveis e considera-se um optimismo relativo à adaptação tecnológica. A perspectiva hierárquica é baseada 

no consenso científico tendo em conta um período de tempo mais longo (100 anos) e mecanismos de impacte 

plausíveis. Por último, a perspectiva igualitária é a que tem a abordagem mais preventiva pois considera o 

período de tempo mais longo possível, tendo em conta os mecanismos de impacte para os quais existe 

informação disponível. Considerou-se, então, a perspectiva hierárquica mais adequada para a realização desta 

ACV. 
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3.5.3.1. Alterações Climáticas  

Esta é categoria de impacte mais verificada nos estudos existentes, sendo a única categoria considerada em 

algumas ACV (Nordelöf et al. 2014). Tendo em conta que o projecto MEET2030 ambiciona uma economia neutra 

em carbono, considerou-se o PAG a categoria mais relevante neste estudo. As alterações climáticas resultam da 

emissão de GEE, que leva a um aumento da sua concentração na atmosfera, ampliando a capacidade de 

forçamento radioactivo, o que resulta numa temperatura global média mais elevada (Huijbregts et al. 2016). O 

forçamento radioactivo é a perturbação do balanço de energia que entra e sai do sistema Terra-atmosfera, ao 

ser positivo leva ao aquecimento da superfície e vice-versa (IPCC 2007).      

Todas as AICV têm as Alterações Climáticas como categoria de impacte, também referida como Aquecimento 

Global, onde é utilizado o PAG desenvolvido pelo Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC). 

No entanto, podem verificar-se diferenças nos PAG utilizados em diferentes métodos, pois existem diferentes 

versões à medida que o IPCC publica actualizações (JRC-IES 2011). No método ReCiPe, o factor de caracterização 

midpoint das Alterações Climáticas é o PAG, que dita o aumento do forçamento radioactivo ao longo do tempo, 

podendo ser um horizonte de 20, 100 ou 1 000 anos, medido em quilogramas de CO2eq (Huijbregts et al. 2016). 

O método ILCD assume 100 anos como horizonte para o PAG e identifica o PAG100 como indicador (JRC-IES 2012), 

que, a nível midpoint, se traduz no forçamento radioactivo (JRC-IES 2011).   

Tanto o método ReCiPe como o ILCD seguem o modelo de PAG do IPCC, no entanto o ReCiPe utiliza uma versão 

de 2013 (Huijbregts et al. 2016) mais recente que o ILCD, que segue a versão de 2007 e acrescenta os valores 

que não se encontram listados com base no ReCiPe2008 versão v1.05 (JRC-IES 2012). Uma das diferenças 

significativas está relacionada com potenciais de Aquecimento Global relativos ao CO2, sendo que para um 

horizonte de 100 anos os potenciais do CH4 e do N2O são, respectivamente, 25 e 298 (Artaxo et al. 2007) e na 

versão mais recente foram corrigidos para 28 e 265 (Myhre et al. 2013). Posto isto, os resultados apresentados 

neste estudo seguem a versão mais recente, ou seja, seguem o método ReCiPe, contudo os resultados para 

ambos os métodos encontram-se em anexo para todas as categorias.  

 

3.5.3.2. Formação de Partículas  

As partículas, ou material particulado, podem ser primárias ou secundárias. As partículas primárias são originadas 

a partir de actividades naturais, como incêndios, ou antropogénicas, como veículos ou centrais eléctricas (Adams 

et al. 2015). Tendo em conta o âmbito deste estudo, considerou-se que esta categoria de impacte era bastante 

relevante, pois está fortemente relacionada com a queima de combustíveis fósseis. 

Segundo o método ReCiPe, para factor de caracterização midpoint da Formação de Partículas considera-se o 

Potencial de Formação de Partículas (PFP), cujo indicador mede a ingestão de PM2.5 por parte da população 

humana em quilogramas de PM2.5 equivalente. Este método segue o modelo de Van Zelm (2016), onde a 

perspectiva hierárquica inclui aerossóis primários e secundários, não fazendo referências quanto ao horizonte 

temporal (Huijbregts et al. 2016). O PFP engloba partículas primárias, orgânicas e inorgânicas com diâmetros 

iguais ou inferiores a 2.5 μm (PM 2.5), e também partículas secundárias, que se formam na atmosfera a partir de 

reacções resultantes das emissões de SO2, NH3 e NOx, entre outros (WHO 2003). 

Já o método ILCD segue os modelos RiskPoll (Rabl and Spadaro, 2004) e Greco 2007 que têm uma abordagem 

espacial simplificada relativamente às fracções de ingestão, enquanto o modelo Van Zelm tem uma abordagem 

espacial detalhada. Ou seja, as fracções de ingestão de partículas variam consoante o modelo. O modelo Greco 

2007 tem algumas limitações como não considerar partículas secundárias provenientes de NH3, daí a necessidade 

de ser complementado com outros modelos. No entanto, o modelo RiskPoll só considera a formação de 

partículas secundárias a partir de SO2 e NOx (JRC-IES 2011). Posto isto, os resultados apresentados seguem o 

modelo mais completo, seguindo o método ReCiPe. Os resultados obtidos pelo método ILCD encontram-se 

disponíveis em Anexo-Tabela 7 e 14. 
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3.5.3.3. Formação de Ozono Fotoquímico 

A Formação de Ozono Fotoquímico, também referida como Formação, ou criação, de Ozono Troposférico, ou 

Formação de Oxidante Fotoquímico, dá-se a partir de reacções fotoquímicas de óxidos de azoto (NOx) e 

compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM), ou seja, não é directamente emitido para a atmosfera 

(Huijbregts et al. 2016).  

O método ILCD baseia-se no modelo Van Zelm 2008, como aplicado no ReCiPe 2008, e modela o aumento da 

formação de ozono resultante das emissões de NOx e COVNM utilizando o modelo LOTOS-EUROS (TNO 2004) 

que calcula os factores a nível europeu. Desta forma, o factor de caracterização midpoint é denominado como 

Potencial de Criação de Ozono Fotoquímico (PCOF) e indica o aumento da concentração do ozono troposférico 

em quilogramas de COVNM equivalente. (JRC-IES 2011). Portanto, trata-se de um modelo aplicável para a 

avaliação do PCOF em condições europeias, considerando apenas os impactos na saúde humana. 

O método ReCiPe 2016 distingue-se do método anterior por ser uma actualização do mesmo. Este método 

baseia-se no modelo Van Zelm 2016 que apresenta algumas alterações face ao anterior tais como: os factores 

europeus foram substituídos por factores médios a nível mundial; foram adicionados factores de caracterização 

específicos de regiões mundiais; os resultados são apresentados em NOxeq em vez de COVNMeq uma vez que 

os COVNM são uma mistura de substâncias; os danos provocados aos ecossistemas terrestres são também 

incluídos (Huijbregts et al. 2016). Posto isto, existem duas categorias de impacte cujos factores de caracterização 

midpoint são o Potencial de Formação de Oxidante Fotoquímico (PFOF) para humanos e para ecossistemas. O 

ozono tem um impacto negativo na saúde humana pois provoca problemas respiratórios até a nível dos pulmões, 

enquanto nos ecossistemas reduz o crescimento das plantas e a produção de sementes. O indicador midpoint 

mede o aumento de ozono troposférico em quilogramas de NOxeq. A perspectiva hierárquica é igual às restantes 

perspectivas, que indicam os potenciais (factores de multiplicação) associados à emissão de NOx e COVNM para 

obter os resultados em quilogramas de NOxeq (ibid.). Para analisar esta categoria de impacte, considerou-se 

relevante comparar os resultados obtidos pelo método ILCD e ReCiPe. 

 

3.6. Considerações e tratamento de dados 
 

É considerado nos cenários Avestruz e Lince que um veículo ligeiro percorre 20 000 km por ano (MEET2030 2017). 

No entanto, segundo a Directiva 2009/33/CE (União Europeia 2009), um veículo ligeiro, ao longo do seu tempo 

de vida, percorre 200 000 km. Sabe-se também que, em 2017, a idade média dos veículos portugueses em fim 

de vida é 21 anos (Valorcar 2017). Dividindo os 200 000 km pelos 21 anos resulta em cerca de 10 000 km por 

ano, ou seja, metade do que é indicado no MEET2030. Posto isto, considerou-se para a presente dissertação que 

um veículo ligeiro a diesel percorre cerca de 12 000 km por ano em Portugal, apoiado pelo estudo do Automóvel 

Clube de Portugal (ACP 2018). Segundo este mesmo estudo, os veículos eléctricos percorrem cerca de 9 000 km 

por ano. No entanto, assumiu-se que os VE percorrem o mesmo número de quilómetros anualmente que um 

veículo a diesel, dado que este estudo considera os VE como veículos que proporcionem as mesmas condições 

ao utilizador que um VCI. Em suma, um veículo percorre 12 000 km por ano durante 21 anos, ou seja, 252 000 

km ao longo da sua vida.  

Tendo em conta que o fluxo de referência para esta ACV é 1 km percorrido, foi necessário dividir etapas como a 

produção dos veículos, da bateria dos VE, ou até mesmo a utilização do veículo (life cycle) por 252 000, de forma 

a que todos os resultados obtidos se encontrassem por quilómetro percorrido.  

Foram seleccionados dois veículos para a ACV considerados representativos dos modelos em circulação em 2030, 

uma vez que estes serão responsáveis por uma fracção significativa do impacte do PA. Desta forma, escolheram-

se o veículo diesel e o veículo eléctrico mais vendidos em 2017 em Portugal, sendo estes o Renault Clio Energy 

dCi 90 BVMS na classe a diesel e na classe dos veículos eléctricos o Renault Zoe Z.E.40 R90 (ACAP 2017). Tratam-

se de veículos ligeiros de classe 1, portanto têm dimensões semelhantes. O Renault Clio pesa 1 087 kg, segue a 

norma EURO 6, o Renault Zoe pesa 1 175 kg sem bateria e a bateria pesa 305 kg.  
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3.6.1. Zonas de condução, comportamentos e consumos 
 

De modo a realizar uma análise o mais completa possível, foram consideradas diferentes zonas de condução 

(zonas urbanas, extra-urbanas e auto-estrada) e os comportamentos dos condutores como variáveis, uma vez 

que estes influenciam directamente os consumos nos veículos.  

Para distinguir o consumo de combustível no cenário para Portugal e para Lisboa, assumiu-se que em Portugal o 

consumo está associado a um uso mais comum, i.e., com circulação em zonas urbanas, rurais e auto-estradas, e 

em Lisboa associa-se um uso mais citadino. Desta forma, considerou-se a distribuição apresentada na Tabela 3, 

que foi aplicada tanto para os veículos diesel como os eléctricos na secção 3.6.1.1. e 3.6.1.2., respectivamente. 

Tabela 3 – Distribuição de zonas de condução por tipo de uso (Helms et al. 2010). 

 Urbano Extra-urbano Auto-estrada 
Uso citadino 70% 20% 10% 
Uso comum 29% 39% 32% 

 

Relativamente aos comportamentos, estimaram-se três estilos de condução: ecológico, normal e agressivo. Um 

estilo de condução agressivo caracteriza-se por arranques repentinos, altas rotações do motor e mudanças de 

velocidade bruscas, enquanto um estilo de condução mais calmo (ecológico) se caracteriza por ser suave em 

oposição ao agressivo (Meseguer et al. 2015). O comportamento normal encontra-se entre os dois extremos 

descritos anteriormente.  

 

3.6.1.1. Veículo diesel 

Comparando o catálogo do modelo do Renault Clio (Renault 2016) com bases de dados automobilísticas (Bonde 

2016) foi possível estimar os diferentes consumos deste veículo diesel nos diferentes tipos de estrada, 

representados na Tabela 4.  

Tabela 4 – Consumos Renault Clio. 

Tipo de estrada Consumo 
Urbano 3.4 l/100 km 
Extra-urbano 3.2 l/100 km 
Auto-estrada 3.1 l/100 km 

 

De seguida, conjugou-se a distribuição apresentada na Tabela 3 com os consumos indicados na Tabela 4, para 

obter um único valor de consumo de combustível por área de estudo que considerasse as variações por tipo de 

estrada. Obteve-se, então, um consumo de 3.2 l/100 km para Portugal e 3.3 l/100 km para Lisboa. Assumiu-se 

que estes consumos obtidos correspondem ao comportamento ecológico, por se encontrarem abaixo dos 

valores expectáveis tipicamente reportados por fabricantes.  

O consumo de combustível aumenta à medida que o comportamento se torna mais agressivo, mais precisamente 

1.5 l/100 km de diferença entre os consumos dos comportamentos extremos (Meseguer et al. 2015). Considerou-

se que o consumo correspondente ao comportamento normal se encontra entre o ecológico e o agressivo, ou 

seja, difere 0.75 l/100 km de ambos os comportamentos extremos. Assumiu-se ainda que este facto se 

enquadrava no cenário mais comum, neste caso para Portugal. Os consumos obtidos encontram-se na Tabela 5. 

Optou-se por converter os consumos em litros de diesel para kWh de modo a facilitar a comparação com os 

consumos do VE, sendo 10.89 kWh/l (Carbon Trust 2011).  

Tabela 5 – Consumos do veículo diesel segundo comportamento para Portugal. 

Comportamento Consumo 
Ecológico 3.2 l/100 km 34.8 kWh/100 km 
Normal 4.0 l/100 km 43.6 kWh/100 km 
Agressivo 4.7 l/100 km 51.2 kWh/100 km 
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Para obter os consumos segundo o comportamento para Lisboa, calcularam-se as razões entre o consumo 

ecológico e o consumo normal e agressivo apresentados na Tabela 5. De seguida aplicaram-se as razões obtidas 

ao consumo ecológico para Lisboa, resultando nos seguintes valores:   

Tabela 6 – Consumos do veículo diesel segundo comportamento para Lisboa. 

Comportamento Consumo 
Ecológico 3.3 l/100 km 35.9 kWh/100 km 
Normal 4.1 l/100 km 44.6 kWh/100 km 
Agressivo 4.9 l/100 km 53.4 kWh/100 km 

 

Obtidos os consumos para ambos os cenários nos três tipos de comportamento, ainda foi necessário converter 

de volume para massa, uma vez que era a unidade que o software atribuía a combustíveis. Sabendo que a 

densidade do diesel é cerca de 0.8325 kg/l (BP Portugal 2015), foi possível fazer a conversão.  

 

3.6.1.2. Veículo eléctrico 

É possível verificar nos catálogos de vários veículos eléctricos, nomeadamente do Renault Zoe, que as 

autonomias teóricas variam sazonalmente. A autonomia NEDC chega aos 403 km, enquanto a autonomia real no 

Verão é de 300 km e no Inverno de 200 km (Renault 2017b). Esta variação da autonomia consoante a estação 

está relacionada com a utilização do ar-condicionado (AC) no modo frio no Verão e no modo quente no Inverno. 

Para este estudo optou-se por desprezar esta variável e considerou-se que a autonomia do VE dependia apenas 

do tipo de comportamento e consequentemente do consumo associado. 

O catálogo do Renault Zoe assume um consumo com base no NEDC de 13.3 kWh/100km (Renault 2017a). 

Portanto, para poder distinguir os consumos consoante o tipo de estrada, recorreu-se a uma base de dados 

automobilística que apresenta essa distinção (EV Database 2018). Estes consumos encontram-se descritos na 

Tabela 7.   

Tabela 7 – Consumos Renault Zoe. 

Tipo de estrada Consumo 
Urbano 9.6 kWh/100 km 
Extra-urbano 12.7 kWh/100 km 
Auto-estrada 16.2 kWh/100 km 

 

Os VE consomem significativamente mais energia quando circulam em auto-estrada, em comparação com a 

circulação urbana. Esta característica está relacionada com o facto dos VE, ao contrário dos veículos diesel, não 

consumirem energia quando estão parados, por exemplo, num semáforo. Além disso são capazes de recuperar 

energia através do sistema de travagem regenerativa, caso as travagens não sejam bruscas (Faria et al. 2013).  

Com base nas percentagens de tipo de estrada (Tabela 3) e nos consumos (Tabela 7), à semelhança dos cálculos 

para o veículo diesel, obteve-se um consumo de 12.9 kWh/100km para Portugal e 10.9 kWh/100km para Lisboa. 

Os consumos obtidos assumiram-se como correspondentes ao comportamento ecológico. De seguida, recorreu-

se à razão entre os comportamentos da Tabela 5 para obter os consumos do veículo eléctrico consoante o 

comportamento (Tabela 8), da mesma forma que se aplicou para os comportamentos do veículo diesel em 

Lisboa. 

Tabela 8 – Consumos do veículo eléctrico segundo comportamento para Lisboa e Portugal. 

Área de estudo Comportamento Consumo 
 

Lisboa 
Ecológico 10.9 kWh/100 km 
Normal 13.4 kWh/100 km 
Agressivo 15.9 kWh/100 km 

 
Portugal 

Ecológico 12.9 kWh/100 km 
Normal 15.9 kWh/100 km 
Agressivo 18.9 kWh/100 km 
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Sabe-se que a bateria do Renault Zoe tem capacidade de 41 kWh, tem 12 módulos com um total de 192 células 

e é composta por iões de lítio. Posto isto, é possível saber quantos quilómetros são percorridos por ciclo de 

bateria e quantos ciclos são realizados, assumindo que o veículo tem um tempo de vida de 252 000 km.  Os 

resultados encontram-se apresentados na Tabela 9 e, como é possível constatar, nenhum dos comportamentos 

excede os 403 km de autonomia NEDC. 

Tabela 9 – Características do veículo eléctrico por comportamento. 

 Ecológico Normal Agressivo  
 

Lisboa 
10.88 13.41 15.94 kWh/100 km 
377 306 257 km/ciclo 
669 824 980 Nº ciclos 

 
Portugal 

12.92 15.92 18.93 kWh/100 km 
317 257 217 km/ciclo 
794 979 1163 Nº ciclos 

 

Considerou-se que a bateria deste estudo tem aptidão para realizar cerca de 800 ciclos. Uma vez que o veículo 

em si teria 252 000 km de tempo de vida, a bateria não partilha da mesma durabilidade. Sabendo o número de 

ciclos associado a cada comportamento e que uma bateria executa apenas 800, definiu-se, na Tabela 10, o 

número de baterias necessárias para o veículo poder percorrer 252 000 km. Estes valores foram considerados 

apenas na fase de utilização do VE e não na fase de produção, uma vez que esta contabiliza apenas o número de 

baterias necessárias (uma unidade) para produzir um VE. Para os comportamentos em que seja necessário mais 

que uma bateria, foi apenas considerada a fracção necessária e não uma bateria inteira, pois esta seria mais 

tarde utilizada noutro veículo ou de outra forma.  

Tabela 10 – Número de baterias necessárias para cada comportamento. 

 Ecológico Normal Agressivo 
Lisboa 0.8 1.0 1.2 
Portugal 1.0 1.2 1.5 

 

 

3.6.2. Carregamentos  
 

Para efeitos de cálculo, de forma a analisar um método genérico, por simplificação considerou-se que os 

carregamentos eram efectuados de igual modo ao longo da vida do veículo. Ou seja, a bateria é carregada sempre 

da capacidade mínima (0 kWh) até à capacidade máxima (41 kWh). Isto não representa com exactidão a 

realidade, pois não é aconselhável nem prático que a bateria descarregue completamente, além do tempo que 

o utilizador tem disponível para carregar o veículo poder não representar um carregamento na totalidade (Faria 

et al. 2013).  

Como método de carregamento escolheu-se um posto de carregamento da MOBI.E considerado normal e 

instalado recentemente. Em Portugal, existem postos de carregamento normais cuja potência varia entre 3.7 kW 

e 7.2 kW, sendo que os de 7.2 kW estão a ser instalados gradualmente, alguns a substituir os de 3.7 kW (MOBI.E 

2018). A bateria leva 7h25min a carregar numa tomada com 7.4 kW (Renault 2017b). Para efeitos de cálculo, 

considerou-se que, numa tomada de 7.2 kW, o carregamento levava aproximadamente oito horas.  

Analisando os factos mencionados acima, é possível constatar que um carregamento ao longo de 7h25min numa 

tomada com 7.4 kW, implica o consumo de 54.88 kWh para carregar uma bateria cuja capacidade é de 41 kWh. 

Conclui-se então que existem perdas de cerca de 25%. É esperado que, em modelos como o Renault Zoe, existam 

perdas entre 15% e 40%, o que representa um consumo de electricidade acima do esperado ao longo do 

carregamento (Kieldsen et al. 2015). Posto isto, os consumos foram alterados atendendo aos 25% de perdas 

durante o carregamento, ou seja, dividindo os 54.88 kWh consumidos pelo número de quilómetros por ciclo, 

obtiveram-se os valores apresentados na Tabela 11.  
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Tabela 11 – Consumo de energia durante o carregamento necessária para percorrer 1 km.  

 Ecológico Normal Agressivo  
Lisboa 0.1456 0.1795 0.2134 kWh/km 
Portugal 0.1730 0.2132 0.2534 kWh/km 

 

3.6.3. Mix de Electricidade  
 

O cerne desta dissertação encontra-se não só na variação do parque automóvel eléctrico consoante os cenários, 

mas também nos diferentes mixes de electricidade, ou seja, nas fontes de electricidade produzida em cada 

cenário. A maioria dos estudos de ACV de veículos eléctricos considera um mix de electricidade médio de 

determinado ano em determinado país, o que pode gerar resultados pouco exactos em termos de emissões, 

visto que as emissões associadas a períodos de carregamento variam ao longo do dia (Faria et al. 2013). Desta 

forma, foram considerados três períodos de carregamentos possíveis (00h-08h, 08h-16h, 16h-24h) para cada um 

dos três cenários, resultado em nove hipóteses avaliadas.  

 

3.6.3.1. Cenário Zero 

Sendo o Cenário Zero uma realidade de business as usual, considerou-se que a produção de electricidade neste 

cenário ia ser muito semelhante ao que se verifica actualmente. Foram tidas várias considerações, 

nomeadamente o facto de 2017 ter sido um ano extremamente seco (IPMA 2017) e também o facto de não 

existirem previsões relativamente à quantidade de electricidade importada em 2030. Assim sendo, as 

importações foram desprezadas tanto para este cenário como para os restantes.  

As normais climatológicas são valores médios que dependem do intervalo determinado, no entanto é importante 

que sejam estimadas a partir de séries de dados extensas de modo a estudar variações e tendências (IPMA 2011). 

A Figura 12 segue os valores normais estimados pelo período 1971-2000 (APA 2018c). O valor médio de 

precipitação total anual em 2017 foi de 541.3 mm, o que corresponde a uma anomalia de -340.8 mm e o valor 

médio de temperatura média do ar foi de 16.33 °C, mais 1.07 °C em relação ao valor normal 1971-2000  (APA 

2018c). Portanto, a Figura 12 considera uma temperatura normal de 15.26 °C e uma precipitação normal de 

882.1 mm. Quanto maior o desvio para a esquerda ou para a direita em relação à precipitação normal, mais seco 

ou húmido é o ano respectivamente. O mesmo se verifica verticalmente em relação à temperatura, sendo mais 

quente ou mais fria.  
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Figura 12 – Variação da temperatura e precipitação em relação à normal (IPMA 2017).  

Apesar da tendência para o futuro implicar que os próximos anos serão cada vez mais secos e quentes, 2017 foi, 

ainda assim, considerado um extremo relativamente à quase escassa produção hídrica de electricidade (REN 

2018a). Posto isto, optou-se por considerar para o Cenário Zero que a produção de electricidade por tipo de 

produção seria constante entre 2017 e 2030, excepto a produção hídrica, que foi estimada a partir da média 

entre um ano húmido e um ano seco. Como ano seco considerou-se 2017 e, apesar de 2014 não ser tão extremo 

como 2017, considerou-se a melhor referência para ano húmido, por ser mais recente.  

Relativamente às variações horárias de produção de electricidade, recorreu-se aos diagramas de estatísticas 

diárias facultados pela REN que relatam a produção de electricidade em MW, por tipo de produção a cada hora 

do dia, para todos os dias do ano. Na Figura 13 encontram-se dois exemplos destes diagramas em 2014, para o 

dia 1 (1 de Janeiro) e para o dia 182 (1 de Julho).  

 

Figura 13 – Diagramas de carga para os dias 1 e 182 do ano 2014.  

Tendo em conta que o objectivo desta análise passa por compreender o impacto associado aos carregamentos 

em diferentes períodos do dia, foi necessário tratar os dados disponibilizados de forma a obter os vários mix de 
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produção de electricidade ao longo de um dia. Para tal, calculou-se a potência média em MW dos 365 dias do 

ano para cada hora do dia, por tipo de produção, tanto para 2014 como para 2017. Os resultados referentes a 

2014 encontram-se representados na Figura 14 e os referentes a 2017 na Figura 15, estando ambos disponíveis 

em Anexo-Tabela 1 e 2. A produção em regime especial térmica (PRE Térmico) engloba toda a produção de 

electricidade proveniente de co-geração (renovável, a gás natural e a fuel), biomassa, biogás, resíduos sólidos 

urbanos e outros resíduos.  

 

Figura 14 – Diagrama de carga para a média de produção de electricidade em 2014.  

 

Figura 15 – Diagrama de carga para a média de produção de electricidade em 2017. 

Constata-se que a produção hídrica de electricidade foi muito reduzida em 2017 em comparação com 2014. 

Desta forma, a produção de electricidade a partir de albufeiras, fios de água e PRE hidráulico, isto é, a produção 

hídrica, para o Cenário Zero foi considerada a média entre a mesma produção em 2014 e 2017, resultando nos 

valores apresentados na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Produção hídrica de electricidade em GWh (REN 2015 e 2018a). 

 2014 2017 Média 
Albufeiras 6 784 3 959 5 372 
Fios de Água 7 912 2 819 5 366 
PRE Hidráulico 1 509 614 1 061 

 

Considerando os valores obtidos, foi possível estimar as percentagens do mix de produção de electricidade no 

Cenário Zero, apresentados na Tabela 13.  

Tabela 13 – Mix de electricidade no Cenário Zero (versão 1). 

Tipo de produção Percentagem 
Carvão 23% 
Gás Natural 23% 
Albufeiras 9% 
Fios de Água 9% 
PRE Hidráulico 2% 
PRE Térmico 12% 
PRE Eólico 20% 
PRE Fotovoltaico  1% 

 

3.6.3.2. Avestruz e Lince 

No cenário Avestruz prevê-se um mix de electricidade onde 60% desta provém de energia renovável, à 

semelhança do Cenário Zero, a restante produção provém 25.4% do carvão, 12.3% do gás natural e 2.3% do fuel 

(MEET2030 2017). No cenário Lince é considerado o mesmo mix de electricidade que no cenário Avestruz, apesar 

do Lince implicar uma produção mais elevada. Desta forma, foi necessário ajustar o cenário Lince para uma 

hipótese que implicasse emissões de GEE mais reduzidas, criando o cenário Lince+ (MEET2030 2017). Para a 

presente dissertação, considerou-se o mix de electricidade do cenário Lince+ e não do cenário Lince, uma vez 

que este é igual ao mix de electricidade no cenário Avestruz. No cenário Lince+, 75% da produção provém de 

energia renovável, 22.7% do gás natural e 2.3% do fuel. Aprofundando as percentagens de electricidade 

renovável, é possível analisar as diferentes fracções que as compõem na Tabela 14.  

Tabela 14 – Fontes renováveis para produção de electricidade nos cenários Avestruz e Lince+. 

 Avestruz Lince+ 
Eólica 44.2% 47.7% 
Solar 2.7% 7.6% 
Hídrica 47.3% 40.0% 
Biomassa 5.0% 4.0% 
Geotérmica 0.8% 0.6% 

 

Como é possível constatar, os tipos de produção de electricidade apresentados no MEET2030 não coincidem 

integralmente com as fontes de produção apresentadas pela REN. Tendo em conta que a REN contabiliza apenas 

a produção e distribuição de electricidade em Portugal continental (REN 2018b), é compreensível que não inclua 

a produção a partir de fuel e geotérmica, que tem lugar nos Açores (DGEG 2014a). Desta forma, optou-se por 

desprezar a produção geotérmica incluída no MEET2030, o que resultou nos valores apresentados na Tabela 15.  

Tabela 15 – Mix de electricidade no cenário Avestruz e Lince+.  

 Avestruz Lince+ 
Carvão 26.0% 0.0% 
Gás Natural 12.6% 23.2% 
Eólica 27.4% 36.9% 
Solar  1.7% 5.9% 
Hídrica 29.3% 30.9% 
Biomassa  3.1% 3.1% 
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Estas estimativas efectuadas para o MEET2030 baseiam-se nos valores de disponibilidade de energia eléctrica 

para consumo apresentados pela DGEG. Portanto, da mesma forma que a DGEG considera que a biomassa inclui 

resíduos vegetais/florestais, licores sulfítivos, biogás e resíduos sólidos urbanos (RSU) (parte renovável) (DGEG 

2017), o MEET2030 também assume o mesmo pressuposto.   

 

3.6.3.3. Tratamento de dados  

Apesar de desprezada a produção de electricidade a partir de fuel e geotérmica, foi necessário aplicar mais 

acertos e ter algumas considerações de forma a uniformizar os dados dos diferentes cenários. No esquema 

seguinte é possível constatar as diferenças identificadas entre os cenários, posteriormente acertadas.  

 

Figura 16 – Esquema ilustrativo do mix de electricidade de cada cenário.  

No Cenário Zero, não sabendo as fracções dentro do PRE Térmico, recorreu-se ao quadro de disponibilidade de 

energia eléctrica para consumo (DGEG 2017) disponível em Anexo-Tabela 3, para estimar os componentes do 

PRE Térmico em 2017. Esta estimativa foi efectuada a partir de aproximações tendo em conta os 5 anos 

anteriores (2012-2016), resultando nos valores apresentados na Tabela 16. Sendo este cenário caracterizado 

como business as usual, considerou-se que a fracção de cada componente do PRE Térmico seria constante de 

2017 a 2030. 

Tabela 16 – PRE Térmico estimado para 2017. (1) - inclui resíduos vegetais/florestais, licores sulfítivos, biogás e RSU (parte 
renovável); (2) - inclui resíduos industriais e RSU (parte não renovável). 

Tipo de PRE Térmico % 
Co-geração fuel 5% 
Co-geração gás natural 56% 
Biomassa (1) 16% 
Co-geração biomassa  20% 
Outros Não Renováveis (2) 3% 

 

Visto que a biomassa engloba os resíduos vegetais/florestais (biomassa per si), os licores sulfitívos, o biogás e a 

parte renovável dos RSU, não foi possível discriminar a fracção de cada um destes componentes. No entanto, ao 

analisar o Balanço Energético de 2014, o mais recente disponibilizado pela DGEG (2016), foi possível constatar 

que o biogás representa uma pequena fracção, quase insignificante, podendo ser desprezado. Posto isto, 

recalculou-se o mix de electricidade para o Cenário Zero, obtendo os resultados apresentados na Tabela 17.  
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Tabela 17 – Mix de electricidade no Cenário Zero (versão 2). 

Tipo de produção % 
Carvão 23.0% 
Gás Natural 23.0% 
Albufeiras 9.0% 
Fios de Água 9.0% 
PRE Hidráulico 2.0% 
Co-geração Fuel 0.6% 
Co-geração Gás Natural 6.7% 
Biomassa 1.9% 
Co-geração Biomassa  2.4% 
Outros Não Renováveis 0.4% 
PRE Eólico 20.0% 
PRE Fotovoltaico  1.0% 

 

A percentagem de electricidade proveniente de co-geração (13.7%), bem como o mix de produção de co-geração, 

foram considerados constantes entre 2015 e 2030 (Felício 2017). Assumiu-se que as percentagens dos recursos 

consumidos em co-geração são iguais tanto para obter electricidade como para calor, sendo estas apresentadas 

na Tabela 18. Estas considerações aplicam-se tanto ao cenário Avestruz como ao cenário Lince.  

Tabela 18 – Recursos consumidos para co-geração (Felício 2017). 

Recursos p/ co-geração % 
Fuel 5.86% 
Biomassa 43.25% 
Outros não renováveis 3.32% 
Gás Natural 47.43% 
Outros renováveis 0.15% 

 

Uma vez que o Cenário Zero não considera co-geração a partir de resíduos não renováveis e a sua percentagem 

verificada na Tabela 18 demonstra ser pouco significativa, optou-se por desprezar a sua contribuição. Da mesma 

forma, a percentagem de outros renováveis também foi desprezada, resultando numa nova distribuição (Tabela 

19).  

Tabela 19 – Recursos consumidos para co-geração (versão 2). 

Recursos p/ co-geração % 
Fuel 6% 
Gás Natural 45% 
Biomassa 49% 

 

Sabendo que a co-geração representa 13.7% no mix de electricidade tanto do cenário Avestruz como do Lince, 

este foi recalculado na Tabela 20.  

Tabela 20 – Mix de electricidade no cenário Avestruz e Lince+ (versão 2). 

 Avestruz Lince+ 
Carvão 22.4% 0.0% 
Gás Natural 10.9% 20.1% 
Eólica 23.6% 31.8% 
Solar  1.4% 5.1% 
Hídrica 25.3% 26.7% 
Biomassa  2.7% 2.7% 
Co-geração Fuel 0.8% 0.8% 
Co-geração Gás Natural 6.7% 6.7% 
Co-geração Biomassa 6.1% 6.1% 
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Por último, a partir do diagrama de carga para a média de produção de electricidade em 2017 (Figura 15) cujos 

valores se encontram em Anexo-Tabela 2, foram aferidas as percentagens de produção de electricidade por fonte 

e por período do dia, considerando períodos de 8h como estipulado para os carregamentos (Tabela 21).  

Tabela 21 – Produção de electricidade horária de cada fonte.  

 
00h-08h 08h-16h 16h-24h 

 

Carvão 31.767% 34.183% 34.050% 100.000% 

Gás Natural 22.215% 40.309% 37.476% 100.000% 

Albufeiras 7.359% 38.518% 54.123% 100.000% 

Fios de Água 12.001% 42.570% 45.429% 100.000% 

PRE Hidráulico 15.269% 42.109% 42.622% 100.000% 

PRE Térmico 29.331% 35.186% 35.483% 100.000% 

PRE Eólico 38.808% 25.200% 35.992% 100.000% 

PRE Fotovoltaica 0.494% 83.087% 16.419% 100.000% 

 

Ao cruzar os dados da Tabela 21 com o mix de electricidade dos três cenários em estudo, foi possível obter os 

valores finais a introduzir no software, apresentados na Tabela 22.  

Tabela 22 – Mix de electricidade nos três cenários em estudo, para os diferentes períodos do dia. 

 
Cenário Zero Avestruz Lince  

00h-08h 08h-16h 16h-24h 00h-08h 08h-16h 16h-24h 00h-08h 08h-16h 16h-24h 

Carvão 30.24% 25.25% 24.37% 27.32% 21.77% 19.76% 0.00% 0.00% 0.00% 

Gás Natural 20.19% 28.42% 25.61% 9.25% 12.43% 10.53% 18.30% 21.89% 19.41% 

Albufeiras 3.77% 8.41% 9.77% 4.49% 13.28% 14.62% 5.08% 13.38% 15.41% 

Fios de Água 5.14% 7.48% 7.43% 4.48% 13.27% 14.60% 5.07% 13.36% 15.39% 

PRE Hidráulico 1.26% 0.76% 1.63% 0.89% 2.62% 2.89% 1.00% 2.64% 3.04% 

Biomassa 2.69% 2.50% 2.44% 3.00% 2.67% 2.45% 3.21% 2.54% 2.44% 

Co-geração fuel 0.71% 0.66% 0.64% 0.93% 0.83% 0.76% 1.00% 0.79% 0.76% 

Co-geração gás natural 7.92% 7.37% 7.20% 7.56% 6.72% 6.17% 8.10% 6.41% 6.16% 

Co-geração biomassa 2.83% 2.63% 2.44% 6.90% 6.12% 5.63% 7.39% 5.84% 5.62% 

PRE Eólico 25.24% 12.72% 17.61% 35.13% 16.89% 21.97% 50.70% 21.70% 29.57% 

PRE Fotovoltaica 0.03% 3.79% 0.73% 0.03% 3.40% 0.61% 0.10% 11.40% 2.15%  
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Relativamente ao mix de electricidade adoptado para o carregamento dos VE na comparação diesel-eléctrico, 

optou-se por não considerar nenhum dos três cenários em estudo, caso contrário existiriam análises em excesso. 

Desta forma considerou-se o mix de electricidade actual de 2017 (Tabela 23), sendo a comparação entre os 

diferentes mix feita na secção 4.4. Uma vez que se trata do mix de electricidade verificado para o ano 2017, 

considerou-se a percentagem de electricidade importada, ao contrário dos cenários para 2030 para os quais se 

optou por não fazer previsões quanto à importação. 

Tabela 23 – Mix de electricidade de 2017. 

Fonte % 
Carvão 23.7% 
Gás Natural 23.5% 
Albufeiras 6.9% 
Fios de Água 4.9% 
Importação 5.1% 
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Fonte % 
PRE Hidráulico 1.1% 
Co-geração Fuel 0.6% 
Co-geração Gás Natural 7.1% 
Co-geração Biomassa 2.4% 
Biomassa  2.5% 
PRE Eólico 20.8% 
PRE Fotovoltaico  1.5% 

 

3.7. Pressupostos e limitações (ACV) 
 

Apesar de terem sido escolhidos dois modelos de veículos específicos para analisar os seus consumos, em termos 

de produção consideraram-se os processos já existentes na base de dados do software. Tendo em conta que se 

tratam de veículos ligeiros de classe 1, ou seja, de dimensões semelhantes, assume-se que a sua produção não 

terá variações significativas em relação aos processos de produção de um veículo diesel e de um veículo eléctrico 

que se encontram na base de dados. As características destes processos, em termos de fluxos de entrada e saída, 

são consideradas representativas para diferentes marcas e modelos de dimensões consideradas pequenas com 

cerca de 1200 kg. Desta forma, indicou-se o peso exacto dos veículos e da bateria, no caso do VE, nos processos 

de produção dos mesmos de forma a proporcionar uma certa distinção quanto aos dados por defeito. Assim, os 

resultados obtidos dizem respeito ao peso exacto do Renault Clio e Zoe, no entanto, não consideram 

detalhadamente a sua composição específica. O Renault Clio segue a norma EURO 6 mas para efeitos práticos 

considerou-se a norma EURO 5, uma vez que era a mais recente existente na base de dados. No entanto, esta 

imprecisão não se considerou significativa, dadas as semelhanças entre as normas. 

Da mesma forma que não são especificadas as composições exactas dos veículos e se considerou uma 

composição por defeito, o mesmo se verifica com o mix de electricidade utilizado nas diversas fases de produção 

dos veículos. Os resultados seriam mais exactos caso se indicasse onde são produzidos os veículos e as suas 

peças, com o respectivo mix de electricidade. Já a manutenção em ambos os veículos considera no processo de 

consumo de electricidade o mix para Portugal, que foi alterado para os valores verificados em 2017. 

Os tratamentos associados à fase de fim de vida e deposição final, como a reciclagem ou valorização de partes 

dos veículos, em particular da bateria, não estão incluídos na base de dados. Desta forma, não seria possível 

completar a ACV até à última fase, o que acrescentou um factor para que esta fosse desprezada, para além do 

facto de ser pouco significativa no ciclo de vida total.   

Todos os processos existentes na base de dados que foram considerados para a produção de electricidade são 

referentes a Portugal. Posto isto, alguns dos processos que não existiam para Portugal foram adaptados ou 

aproximados a outros. Por exemplo, a produção de electricidade a partir de biomassa em Portugal não se 

encontra na base de dados, então substituiu-se por RSU, mais precisamente “Electricity, high voltage {PT} | 

treatment of municipal solid waste, incineration”.  

A co-geração a partir de biomassa foi tratada como um todo, resumindo-se apenas a resíduos vegetais/florestais 

(“wood chips”) sem distinguir a fracção de licores sulfitívos e biogás. Tendo em conta que os licores sulfitívos não 

se encontram na base de dados, considerou-se que pertencem à categoria resíduos vegetais/florestais por serem 

derivados da produção do papel (DGEG 2014b), sendo indirectamente produtos de madeira. O biogás foi 

desprezado, como referido anteriormente.  

 

3.8. Análise de Inventário 
 

A análise de ciclo de vida desta dissertação foi executada a partir do software SimaPro versão 8.5.0 (PRé 

Consultants 2017) e foram utilizados os processos da base de dados do ecoinvent versão 3.4 (Wernet et al. 2016). 
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Todos os processos utilizados nesta ACV pertencem ao ecoinvent 3 APOS e são processos unitários. Optou-se 

pela abordagem APOS, isto é, Allocation at point of substitution, uma vez que considera a produção de raiz de 

todos os produtos, incluindo todos os processos de tratamento necessários para obter subprodutos. Enquanto 

na abordagem Allocation, cut-off by classification, os materiais recicláveis desprezam a fase de produção do 

produto, não considerando nenhum impacto ou benefício. Ou seja, os materiais secundários só consideram os 

processos associados à reciclagem, desprezando os encargos da produção primária dos materiais (Wernet et al. 

2016). Alocação (allocation) é descrita como repartição dos fluxos de entrada ou saída de um processo ou sistema 

de produto entre o sistema em estudo e um ou mais sistemas (ISO 2006b). Existe ainda uma terceira abordagem, 

a consequencial, mas não se aplica tendo em conta que se trata de uma análise atribucional.  

Dentro do tipo de abordagem os processos podem ser unitários ou sistémicos. Sendo que os unitários estão 

correlacionados, permitindo que os fluxos de inventário sejam calculados, enquanto os processos sistémicos já 

incluem os fluxos de inventário pré calculados e não se relacionam com outros processos. Um processo unitário 

é o menor elemento considerado na análise de inventário do ciclo de vida para o qual são quantificados os dados 

de entrada e saída (ISO 2006b).  

Optou-se por considerar apenas processos transformation em oposição aos market, uma vez que os segundos 

consideram também os fluxos de entrada associados ao transporte do(s) produto(s) entre localizações default. 

Desta forma, todos os processos de produção e utilização dos dois veículos são estudados individualmente, sem 

contabilizar o impacto resultante do transporte. Seguiu-se esta abordagem para evitar considerar processos de 

transporte genéricos que podem não ser representativos. Apenas os processos relacionados com electricidade 

são do tipo market pois incluem, inevitavelmente, o transporte e distribuição da mesma. Os processos existentes 

na base de dados podem ter diversas especificações em termos geográficos. Os processos GLO foram estimados 

como globais, os processos ReR como europeus e os RoW como resto do mundo, existindo ainda processos 

específicos para determinados países. 

Relativamente à fase de montagem do veículo diesel, foi considerada a produção do mesmo utilizando o 

processo Passenger car, diesel {GLO}| production | APOS, U (em quilogramas), onde foi indicado o peso do 

Renault Clio, mas mantiveram-se os processos de entrada e as respectivas fracções necessárias para obter 1 kg 

de veículo. Os processos de entrada incluídos são os seguintes:  

• Glider, passenger car {GLO}| production | APOS, U [kg]; 

• Internal combustion engine, for passenger car {GLO}| internal combustion engine production, passenger 

car | APOS, U [kg]; 

• Manual dismantling of used passenger car with internal combustion engine {GLO}| processing | APOS, 

U [p]. 

O terceiro processo apresentado, referente ao desmantelamento manual do veículo, encontrava-se por defeito 

no processo de produção do veículo, tanto no diesel como no VE. Este processo é considerado como pré-

deposição final dos componentes apesar desta análise não considerar a fase de fim de vida, no entanto não é 

significativo para os resultados finais uma vez que o seu contributo é residual para ambos os veículos.   

Como processo de utilização do veículo diesel recorreu-se ao processo Transport, passenger car, small size, 

diesel, EURO 5 {RER}| transport, passenger car, small size, diesel, EURO 5 | APOS, U (em quilómetros) constituído 

pelas seguintes entradas:  

• Diesel, low-sulfur {Europe without Switzerland}| production | APOS, U [kg]; 

• Passenger car maintenance {RER}| maintenance, passenger car | APOS, U [p]; 

• Road {RoW}| road construction | APOS, U [km]. 

O primeiro processo, referente à produção do diesel, não inclui a fracção de biodiesel superior a 5% prevista no 

Decreto-Lei n.o 89/2008. Uma vez que a quantidade de diesel consumido por quilometro varia consoante os 

comportamentos considerados, foram criados seis processos de utilização do veículo para cada comportamento 

e área (Lisboa e Portugal) com o respectivo consumo (Tabela 5 e Tabela 6), mas mantiveram-se as entradas de 

manutenção e estrada por cada quilómetro percorrido constantes. No entanto, o processo de manutenção foi 
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alterado passando a considerar o mix de electricidade português de 2017, em vez de considerar o processo 

default de electricidade em Portugal.  

A fase de ciclo de vida no SimaPro inclui a fase de montagem (em partes) e a fase de utilização (em quilómetros). 

Para que os resultados não fossem discrepantes, dividiu-se o veículo em tantas partes quanto os quilómetros 

correspondentes ao tempo de vida, resultando em 3.97E-06 partes. O mesmo foi aplicado para o VE. 

A produção do VE é baseada no processo Passenger car, electric, without battery {GLO}| production | APOS, U 

(em quilogramas) e seguiu-se o mesmo raciocínio que no veículo diesel, ou seja, indicou-se o peso do Renault 

Zoe sem bateria (1 175 kg) e mantiveram-se os processos de entrada, apresentados abaixo:  

• Glider, passenger car {GLO}| production | APOS, U [kg]; 

• Manual dismantling of used electric passenger car {GLO}| processing | APOS, U [p]; 

• Powertrain, for electric passenger car {GLO}| production | APOS, U [kg]. 

Para a fase de montagem no SimaPro, aglomerou-se a produção do VE ao processo de produção da bateria 

(Battery, Li-ion, rechargeable, prismatic {GLO}| production | APOS, U [kg]) onde se indicou o peso da mesma (305 

kg).    

O processo de utilização do VE não tinha tanta variedade na base de dados como o veículo diesel, que tinha 

diferentes processos consoante as dimensões do veículo e a categoria EURO. Desta forma, seleccionou-se o 

processo genérico Transport, passenger car, electric {GLO}| processing | APOS, U que é composto pelas entradas 

seguintes:  

• Battery, Li-ion, rechargeable, prismatic {GLO}| production | APOS, U [kg]; 

• Electricity, low voltage {PT}| market for | APOS, U [kWh]; 

• Road {RoW}| road construction| APOS, U [km]; 

• Maintenance, passenger car, electric, without battery {GLO}| processing | APOS, U [p]. 

Tendo em conta que o consumo de electricidade varia consoante o comportamento e a área em estudo, à 

semelhança do veículo diesel, também foram criados seis processos onde foram indicados os respectivos 

consumos (Tabela 8). A entrada referente à produção da bateria representa o desgaste da mesma com base na 

Tabela 10. A manutenção e construção de estrada mantiveram-se constantes nos seis processos criados. 

A base de dados considera um mix de electricidade para Portugal com base em 2014, o qual foi alterado para os 

diferentes cenários de estudo e horários de carregamento. Foram, então, acrescentados processos e retirados 

outros de forma a criar todos os cenários apresentados na Tabela 22. Por defeito, o processo de consumo de 

electricidade considera que esta seja em baixa tensão, previamente convertida de alta para média tensão e de 

média para baixa tensão. Foi necessário adaptar as fracções de cada tipo de produção considerando que a base 

de dados assume a produção fotovoltaica apenas em baixa tensão. Posto isto, o processo Electricity, low voltage 

{PT}| market for | APOS, U é composto pelas seguintes entradas:  

1. Electricity, low voltage {PT}| electricity production, photovoltaic, 3kWp slanted-roof installation, multi-

Si, panel, mounted | APOS, U [kWh]; 

2. Electricity, low voltage {PT}| electricity production, photovoltaic, 3kWp slanted-roof installation, single-

Si, panel, mounted | APOS, U [kWh]; 

3. Electricity, low voltage {PT}| electricity production, photovoltaic, 570kWp open ground installation, 

multi-Si | APOS, U [kWh]; 

4. Electricity, low voltage {PT}| electricity voltage transformation from medium to low voltage | APOS, U 

5. Electricity, low voltage {PT}| market for | APOS, U [kWh]; 

6. Sulfur hexafluoride, liquid {GLO}| market for | APOS, U [kg]; 

7. Distribution network, electricity, low voltage {GLO}| market for | APOS, U [km]. 

Por defeito, a produção fotovoltaica distingue-se em três tipos com diferentes fracções (processos 1, 2 e 3). Como 

tal, mantiveram-se as respectivas fracções predefinidas, ainda que adaptadas à percentagem de produção 

fotovoltaica em cada cenário. O processo 4 é constituído pelos processos de electricidade em baixa e média 
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tensão que, por sua vez, tem como entrada o processo de transformação de alta para média tensão. O processo 

6 referente ao hexafluoreto de enxofre está incluído por default, uma vez que este composto químico é utilizado 

como isolante em sistemas eléctricos (EDP Distribuição 2012). O processo de alta tensão foi o único que sofreu 

alterações em termos de introdução ou remoção de entradas, sendo composto pelas seguintes:  

1. Electricity, high voltage {PT}| electricity production, hard coal | APOS, U [kWh]; 

2. Electricity, high voltage {PT}| electricity production, natural gas, combined cycle power plant | APOS, U 

[kWh]; 

3. Electricity, high voltage {PT}| electricity production, hydro, reservoir, non-alpine region | APOS, U [kWh]; 

4. Electricity, high voltage {PT}| electricity production, hydro, run-of-river | APOS, U [kWh]; 

5. Electricity, high voltage {PT}| electricity production, hydro, pumped storage | APOS, U [kWh]; 

6. Electricity, high voltage {PT}| treatment of municipal solid waste, incineration | APOS, U [kWh]; 

7. Electricity, high voltage {PT}| heat and power co-generation, oil | APOS, U [kWh]; 

8. Electricity, high voltage {PT}| heat and power co-generation, natural gas, combined cycle power plant, 

400MW electrical | APOS, U [kWh]; 

9. Electricity, high voltage {PT}| heat and power co-generation, wood chips, 6667 kW, state-of-the-art 2014 

| APOS, U [kWh]; 

10. Electricity, high voltage {PT}| electricity production, wind, <1MW turbine, onshore | APOS, U [kWh]; 

11. Electricity, high voltage {PT}| electricity production, wind, 1-3MW turbine, offshore | APOS, U [kWh]; 

12. Electricity, high voltage {PT}| electricity production, wind, 1-3MW turbine, onshore | APOS, U [kWh]; 

13. Transmission network, electricity, high voltage {GLO}| market for | APOS, U [km]; 

14. Transmission network, long distance {GLO}| market for | APOS, U [km]; 

15. Electricity, high voltage {PT}| import from ES | APOS, U [kWh]. 

Foram retirados processos como a produção geotérmica e de fuel. A importação (processo 15) foi só considerada 

no mix de electricidade de 2017. Os processos 10, 11 e 12 representam a produção eólica para a qual se aplicou 

o mesmo princípio verificado para produção fotovoltaica em baixa tensão. 

Os resultados obtidos, apresentados na secção 4.3., encontram-se distinguidos por quatro partes, sendo elas 

veículo, combustível/electricidade, bateria e outros. O veículo representa a fase da produção do veículo, que 

inclui a extracção dos materiais necessários, a sua transformação e montagem. O combustível/electricidade, no 

caso do veículo diesel representa a exploração, produção do diesel e posterior combustão, enquanto no VE 

representa a produção de electricidade. A bateria é referente à produção da(s) bateria(s) utilizada(s) no veículo 

eléctrico, sendo que a bateria do veículo diesel não é discriminada das restantes peças do veículo por não ter o 

mesmo carácter que uma bateria de um VE. Os outros englobam as diversas partes durante a fase de utilização 

excepto o combustível/electricidade, ou seja, a manutenção e a construção da estrada, sendo que algumas 

categorias de impacte também consideram as emissões provenientes do desgaste da estrada, dos travões e dos 

pneus. Os resultados são apresentados num gráfico de barras nas quais são indicadas as percentagens referentes 

a cada uma das quatro partes descritas acima. Optou-se por esta disposição dos resultados uma vez que, por 

exemplo, a produção do veículo pode ter emissões associadas iguais ou semelhantes entre todos os perfis, mas 

em termos relativos ter um peso inferior/superior pois depende da massa de emissões das restantes fases do 

ciclo de vida.      

 

3.9. Outras hipóteses exteriores à ACV 
 

Considerou-se interessante simular hipóteses fora da ACV, de modo a perceber os efeitos que poderiam advir da 

introdução de VE prevista nos três cenários da presente dissertação. Os tópicos abordados focam-se na 

capacidade da rede eléctrica para suportar o carregamento dos VE introduzidos e na hipótese de rebound effect 

no cenário Lince. 



41 
 

 

3.9.1. Rebound effect 
 

Tendo em conta que o cenário Lince se destaca pelas alterações na mobilidade, como a redução de veículos 

resultante da adopção de outros meios de transporte ou aumento de passageiros por veículo, é possível que 

desencadeie um rebound effect. Este efeito poderia verificar-se caso a redução de veículos em circulação tivesse 

o efeito oposto, levando ao aumento dos mesmos. A diminuição de veículos em circulação leva à redução do 

congestionamento na estrada e consequentemente uma menor duração de viagens, podendo motivar a 

população aumentar a utilização de veículos (Serrenho et al. 2017). Posto isto, obtidos os resultados por cenário 

de estudo, segue-se uma análise de comparação entre o cenário Lince com o Avestruz e o Cenário Zero de modo 

a averiguar qual o aumento de veículos necessário para que o impacto entre cenários fosse equiparável.  

 

3.9.2. Capacidade da rede eléctrica  
 

A principal questão passa por aferir se a produção e rede de transporte e distribuição de electricidade estão 

aptas para suportar o número de VE estimado, considerando que os restantes consumos de electricidade se 

mantêm constantes. Sabendo a capacidade de produção e o consumo usual de electricidade é possível estimar 

se o carregamento de todos os VE implica ou não um aumento dessa capacidade. Considerou-se que os VE 

utilizariam a tomada referida na secção 3.6.2., com potência de 7.4 kW.  A potência instalada representa o 

conjunto de potências nominais, i.e., potência máxima em regime contínuo para a qual um equipamento ou 

instalação de produção de electricidade foram projectados (ERSE 2017). Sabe-se que a potência instalada total 

verificada em Portugal Continental para 2017 é aproximadamente 21 000 MW (REN 2017), estando discriminada 

por tipos de produção na Tabela 24.  

Tabela 24 – Potência instalada por tipo de produção em 2017 (REN 2017). 

Tipo de 
produção 

Potência 
instalada (MW) 

Hídrica 7 193 
Eólica 5 090 
Biomassa 624 
        Co-geração 351 
Solar 490 
Carvão 1 756 
Gás Natural 4 607 
        Co-geração 778 
Outros 40 
        Co-geração 27 
Total 20 956 

 

Comparando as potências instaladas apresentadas acima com a Figura 14 e Figura 15, é possível verificar que 

nunca se atinge uma potência próxima da instalada. A potência máxima obtida em 2017 para produção de 

electricidade somou 11 371 MW, enquanto o consumo do dia de ponta anual, i.e., o dia que verificou o maior 

pico de consumo de electricidade, foi de 8 771 MW por volta das 20h (REN 2017). A Figura 17 apresenta a 

produção média de electricidade para 2017, à semelhança da Figura 15 mas sem distinção de fontes, com o 

acréscimo da electricidade importada e do consumo médios.  
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Figura 17 – Diagrama de carga média para a produção de electricidade em 2017, incluindo importação e consumo. 

O período de menor consumo verifica-se durante a madrugada, durante o dia é mais elevado tendo o pico por 

volta das 20h e durante a noite reduz gradualmente. O consumo médio entre as 00h e as 08h é de 4 714 MW, 

entre as 08h e as 16h de 6 224 MW e entre as 16h e as 24h de 6 177 MW.  
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4. Resultados 
 

4.1. Cenário Zero 
 

Após aplicar o método descrito na secção 3.2.1. obteve-se a equação (2), cujos parâmetros que definem o 

comportamento da função logística foram definidos iterativamente pelo melhor ajuste aos valores introduzidos 

no SPSS (disponíveis em  Anexo-Tabela 4). 

𝑃𝐴 =
5 260 442

1 + 𝑒−0.117(𝑡−20.646)
  , 

 

 (2) 

 

sendo 𝑃𝐴 o parque automóvel e 𝑡 o tempo em anos. Os valores obtidos para os parâmetros 𝐿, 𝑘 e 𝑥0 têm os 

desvios padrão apresentados na Tabela 25.  

Tabela 25 – Desvio padrão de cada parâmetro considerado na equação (2). 

Parâmetros Desvio padrão 
𝑳 180.878 
𝒌 0.007 
𝒙𝟎 0.803 

 

A Figura 18 apresenta a evolução do parque automóvel verificada entre 1974 e 2014 (ACAP 2015) e a evolução 

estimada pela expressão (2). 

 

Figura 18 – Evolução do parque automóvel em Portugal até 2014 e projecções do mesmo até 2030 segundo os ajustes de 
curvas a partir de 1974 (PA – Parque automóvel). 

Na curva correspondente aos valores do PA entre 1974 e 2014 existe uma quebra de estrutura na série temporal 

em 1986 que introduz uma trajectória de crescimento do PA. Desta forma, a evolução não pode ser descrita 

como curva logística simples, ou seja, apenas com três parâmetros como exemplificado na equação (2). Ao 

ignorar a quebra de estrutura, obteve-se um novo ajuste representado pela equação (3): 
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onde 𝑃𝐴 é o parque automóvel de veículos ligeiros de passageiros e 𝑡 é o tempo em anos. Os novos valores 

obtidos para os parâmetros 𝐿, 𝑘 e 𝑥0 apresentam os desvios padrão dispostos na Tabela 26. 

Tabela 26 – Desvio padrão de cada parâmetro considerado na equação (3). 

Parâmetros Desvio padrão 
𝑳 45.313 
𝒌 0.005 
𝒙𝟎 0.171 

 

A curva obtida pela expressão (3) encontra-se representada na Figura 19, juntamente com a evolução verificada 

do PA segundo a ACAP.   

 

Figura 19 – Evolução do parque automóvel em Portugal até 2014 e projecções do mesmo até 2030 segundo os ajustes de 
curvas a partir de 1986 (PA – Parque automóvel). 

Verifica-se que a curva obtida apresenta uma sobre-estimativa da estabilização verificada a partir do ano 2000. 

No entanto, a evolução descrita pela expressão (2) (Figura 18) não apresenta o comportamento de uma curva 

logística. Posto isto, optou-se por aplicar o modelo logístico da equação (3) considerando apenas os dados a 

partir de 1986, coincidindo com o ano em que Portugal entrou na União Europeia, anterior Comunidade 

Económica Europeia. Portanto, o parque automóvel no Cenário Zero até 2030 segue a evolução correspondente 

ao ajuste estimado a partir de 1986. 
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𝑃𝐴 =
4 757 307

1 + 𝑒−0.167(𝑡−7.448)
  , 

 

(3) 
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Figura 20 – Projecções de evolução do parque automóvel para os diferentes cenários (PA – Parque automóvel). 

A Figura 20 apresenta as diferentes evoluções do PA segundo cada cenário. Enquanto o Cenário Zero e o Avestruz 

se encontram na zona de saturação da curva logística, o cenário Lince não segue o mesmo comportamento. A  

Tabela 27 indica o PA exacto para cada cenário. 

Tabela 27 – Parque Automóvel por cenário. 

Ano  Parque Automóvel 
2014 (ACAP 2015) 4 496 000 

 
2030 

Avestruz 4 680 954 
Cenário Zero 4 746 723 
Lince 3 714 474 

 

Relativamente ao parque automóvel eléctrico (PAE), considerando que o limite máximo (𝐿) será 100% do parque 

automóvel composto por veículos eléctricos, ou seja, 1, resulta na seguinte expressão: 

𝑃𝐴𝐸 =
1

1 + 𝑒−04067(𝑡−25.6918)
  , 

 

(4) 

onde PAE é o parque automóvel de veículos eléctrico ligeiros de passageiros e t é o tempo em anos. Os valores 

obtidos para os parâmetros 𝑘 e 𝑥0 têm os desvios padrão apresentados na Tabela 28.    

Tabela 28 – Desvio padrão de cada parâmetro considerado na equação (4). 

Parâmetros Desvio padrão 
𝒌 0.0732 
𝒙𝟎 4.7735 

 

A curva obtida pela equação (4) encontra-se representada na Figura 21, onde a fase de crescimento ocorre 

maioritariamente entre 2030 e 2040 e atinge a saturação a partir de 2047.  
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Figura 21 – Projecção da evolução de VE em Portugal. 

A Figura 22 apresenta a curva observada anteriormente, mas apenas até 2030, juntamente com o Parque 

Automóvel Eléctrico (PAE) verificado entre 2010 e 2017. 

 

Figura 22 – Projecção da evolução de VE em Portugal até 2030. 

O resultado previsto para 2030 é de 12.9% de veículos eléctricos no parque automóvel total, ou seja, 668 898 

VE. Esta percentagem (aproximadamente 13%) encontra-se exactamente entre as previsões do cenário Avestruz 

(6%) e do Lince (20%).  

Tabela 29 – Parque Automóvel Eléctrico em Portugal e respectiva percentagem no PA total. 

Ano  Veículos Eléctricos 
Ligeiros de Passageiros 

% de VE no PA 

2017  (ACAP 2017) 3 682 0.09% 
 
2030 

Avestruz 286 032 6.00% 
Cenário Zero 611 819 13.00% 
Lince 784 959 20.00% 
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4.2. Parque Automóvel 
 

Uma vez estimado o número de veículos no Cenário Zero, foi possível proceder com determinação do PA em 

Lisboa.  Sabendo que o PA lisboeta inclui o número de veículos considerados residentes (184 592) mais o número 

de veículos pendulares, considerou-se que a sua percentagem face ao parque automóvel nacional se mantinha 

constante até 2030. Sendo a população no município de Lisboa composta por 542 917 indivíduos em 2011, sabe-

se que entram mais 78% da mesma, ou seja, 423 475 indivíduos dos quais 44% se deslocam de automóvel 

enquanto condutores (186 329). Desta forma, o parque automóvel em Lisboa em 2011 considera-se a soma dos 

184 592 veículos residentes com os 186 329 veículos pendulares, resultando num total de 370 921 veículos.  

Não havendo informação divulgada sobre o PA em Portugal para 2017, considerou-se que este seria o valor 

obtido pela evolução do Cenário Zero para 2017. Os valores do PA em Lisboa estimado para cada cenário 

encontram-se apresentados na Tabela 30.  

Tabela 30 – Estimativa do parque automóvel em Lisboa em 2030. 

  PA Portugal PA Lisboa % 
2011  4 522 000  370 921  

 
8.2 

2017  4 665 942 382 728 
 
2030 

Avestruz 4 680 954 383 959 
Cenário Zero 4 746 723 389 353 
Lince 3 714 474 304 683 

 

Tendo em conta que só é conhecido o número de veículos eléctricos em todo o país, assumiu-se que a 

percentagem de veículos eléctricos em Lisboa estaria compreendida entre 30% e 50% do parque automóvel em 

Lisboa, sendo estes os dois cenários apresentados na Tabela 31.  

Tabela 31 – Cenários de estudo para o Parque Automóvel de veículos eléctricos (PAE) em Lisboa. 

 PA Lisboa PAE Lisboa 
Lisboa 30  Lisboa 50 

 
2030 

Avestruz 383 959 115 188 191 980 
Cenário Zero 389 353 116 806 194 676 
Lince 304 683 91 405 152 341 

 

Uma vez que não foi possível aplicar o método anterior para 2017, pois excederia o número de VE existentes em 

Portugal (3 682), considerou-se que entre 30% a 50% do total de veículos eléctricos no país se encontra em 

Lisboa. Isto é, assumiu-se que existem entre 1 105 e 1841 VE em Lisboa em 2017. 

 

4.3. Comparação entre veículo diesel e veículo eléctrico  
 

Nesta comparação entre o veículo diesel e o veículo eléctrico em análise também são consideradas as variações 

dos consumos associados aos diferentes comportamentos na condução e às diferentes áreas de circulação 

(Portugal vs. Lisboa). De modo a simplificar a legenda das figuras, foram adoptados acrónimos para cada caso, 

apresentados na Tabela 32. 

Tabela 32 – Atribuição de siglas para os diferentes casos de estudo. 

Veículo Área (tipo de 
utilização citadino 
ou geral) 

Comportamento Acrónimo 

 
 

Diesel 

 
Lisboa 

Ecológico DLE 

Normal DLN 

Agressivo DLA 
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Veículo Área (tipo de 
utilização citadino 
ou geral) 

Comportamento Acrónimo 

 
Portugal 

Ecológico DPE 

Normal DPN 

Agressivo DPA 

Eléctrico  
Lisboa 

Ecológico ELE 

Normal ELN 

Agressivo ELA 

 
Portugal 

Ecológico EPE 

Normal EPN 

Agressivo EPA 

 

4.3.1. Aquecimento Global 
 

Na Figura 23 encontra-se representada a quantidade de CO2eq emitida por cada quilómetro percorrido segundo 

os diferentes casos de estudo. Desta forma é possível constatar qual o tipo de veículo que contribui menos para 

o aquecimento global, tendo em conta o comportamento e a área de circulação. Os resultados apresentados 

abaixo encontram-se discriminados em Anexo-Tabela 6 e 7. 

 

Figura 23 – Emissões de CO2eq por km percorrido em ambos veículos consoante área e comportamento. 

Analisando os resultados obtidos, o VE com comportamento ecológico em Lisboa é o perfil que emite menos 

GEE, em oposição ao veículo diesel com comportamento agressivo em Lisboa que emite mais 80 g CO2eq, 

aproximadamente. Um VE a circular em Portugal com comportamento agressivo é responsável por mais 

emissões que um veículo diesel cujo comportamento seja ecológico, tanto em Lisboa como em Portugal. A 

diferença entre as emissões segundo diferentes comportamentos é mais evidente que a diferença entre circular 

em Lisboa ou Portugal, tanto para os veículos diesel como eléctricos. Por exemplo, o veículo DPE emite 148.3 g 

CO2eq e o veículo DLE emite ligeiramente mais GEE (151.5 g CO2eq), no entanto o veículo DPN emite 171.5 g 

CO2eq. Apesar da diferença entre os resultados consoante a área de circulação ser menos visível, é mais evidente 

nos VE que nos veículos diesel. 

Relativamente à produção do veículo, verifica-se que o VE emite ligeiramente mais GEE, uma vez que é mais 

pesado e implica mais materiais. No entanto, se a produção do veículo for considerada juntamente com a 
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produção da bateria, é possível constatar que representam entre 29% a 40% das emissões totais, enquanto a 

produção dos veículos diesel representa entre 16% a 22%. Observa-se ainda uma ligeira diferença na bateria 

consoante os diferentes comportamentos, tendo em conta que, quanto mais agressivo o comportamento, mais 

ciclos são realizados, mais baterias são usadas (Tabela 9 e Tabela 10). 

Em termos de combustível e electricidade, como expectável tendo em conta os consumos apresentados na 

Tabela 5, Tabela 6 e Tabela 8, verifica-se que quanto mais agressivo o comportamento, mais GEE são emitidos. 

Além disso, os veículos diesel emitem ligeiramente menos GEE numa área menos urbana, ao contrário dos VE. É 

de notar que um comportamento ecológico num veículo diesel emite aproximadamente a mesma quantidade 

de GEE que um comportamento agressivo num VE que circule na área caracterizada como Portugal, ou seja, uso 

comum. 

A parte outros apresenta-se constante em todos os casos de veículo diesel e de VE, pois a manutenção e estrada 

foram considerados constantes por tipo de veículo por não existir fundamento considerado sólido para alterar a 

manutenção por tipo de comportamento e porque 1 km de estrada construída é efectivamente constante para 

qualquer situação. No entanto, a manutenção de um veículo diesel emite mais GEE que a manutenção de um VE, 

segundo as emissões indicadas por defeito na base de dados.   

 

4.3.2. Potencial de Formação de Partículas 
 

Os resultados são apresentados na Figura 24 em gramas de PM2.5 equivalente por quilómetro percorrido.   

 

Figura 24 – Emissões de PM2.5eq por km percorrido em ambos veículos consoante área e comportamento. 

Ao contrário dos resultados verificados na categoria de impacte anterior, os veículos eléctricos contribuem mais 

para o Potencial de Formação de Partículas que os veículos diesel. Os resultados para os vários comportamentos 

têm diferenças mais evidentes que para diferentes áreas de circulação, à semelhança dos resultados para o PAG. 

O veículo DPE é o que emite menos partículas por quilómetro percorrido (0.197 g PM2.5eq), enquanto o veículo 

responsável por mais emissões, o EPA, emite perto do dobro (0.368 g PM2.5eq).    

A produção do VE emite ligeiramente mais partículas que a produção do veículo diesel, pelos mesmos motivos 

indicados para o PAG. As partículas emitidas pela produção da bateria são maioritariamente provenientes da 

dinamitação utilizada para a extracção do lítio, mas também dos processos comuns à produção do veículo, como 

a transformação de materiais.  

É possível constatar que em qualquer tipo de comportamento e área, o VE emite sempre mais partículas durante 

a utilização relacionada com o combustível/electricidade. Apesar das partículas serem directamente emitidas 
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pelos VCI, verifica-se que a produção de electricidade tem um impacto ainda maior, resultante do mix de 

produção de electricidade adoptado depender de uma fracção considerável de carvão.  

Neste caso, os outros incluem, para além da construção da estrada e da manutenção do veículo, emissões 

provenientes do desgaste da estrada, dos travões e dos pneus. Nos veículos diesel representa uma fracção 

superior, uma vez que as restantes fases são mais reduzidas em comparação com o VE.  

 

4.3.3. Potencial de Formação de Ozono Troposférico 

 

4.3.3.1. Potencial de Formação de Ozono Troposférico (método ILCD) 

 

Segundo este método, os resultados encontram-se em gramas de COVNM equivalente por quilómetro 

percorrido, estando apresentados na Figura 25. 

 

Figura 25 – Emissões de COVNMeq por km percorrido em ambos veículos consoante área e comportamento. 

Nesta categoria de impacte, as diferenças entre todos os veículos não são tão evidentes. Todos os VE emitem 

entre 0.86 a 1 g COVNMeq/km, assim como os veículos diesel, à excepção do DLE e DPE que emitem 0.76 e 0.74 

g COVNMeq/km, respectivamente. Desta forma, os veículos responsáveis por menos emissões de substâncias 

precursoras do ozono troposférico são movidos a diesel e dependentes de uma condução ecológica.  

O Potencial de Formação de Ozono Troposférico (PFOT) associado à produção do VE também é ligeiramente 

superior em comparação com a produção do veículo diesel. A produção do VE e da bateria aglomeradas 

representam entre 19% a 21% das emissões e a produção do veículo diesel entre 12% a 16%. A produção da 

bateria individualmente corresponde a uma fracção muito reduzida do ciclo de vida do VE, cerca de 4%, mas é 

causada pelos mesmos processos que se verificaram no PFP, como a dinamitação.  

Relativamente ao combustível/electricidade, os VE apresentam uma redução de emissões de COVNMeq entre 

0.29 e 0.49 g face aos veículos diesel, mesmo utilizando um mix de electricidade com uma fracção considerável 

de carvão. Nos veículos diesel, pelo menos 68% das emissões são provenientes da sua utilização, isto é, da 

combustão do diesel. No caso dos VE, a produção de electricidade representa entre 21% a 32%, tendo em conta 

as emissões associadas ao carvão. Esta discrepância deve-se ao facto da parte outros, nomeadamente a 

manutenção, representar uma elevada porção das emissões.  
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4.3.3.2. Potencial de Formação de Ozono Troposférico (método ReCiPe) 

 

No método ReCiPe, ao contrário do anterior, os COVNM são convertidos a NOx equivalente. Desta forma, os 

resultados encontram-se em gramas de NOx equivalente por quilómetro percorrido, apresentados na Figura 26.  

 

Figura 26 – Emissões de NOxeq por km percorrido em ambos veículos consoante área e comportamento. 

Ao contrário dos resultados obtidos pelo método ILCD, os veículos eléctricos emitem menos substâncias 

precursoras do ozono troposférico que os veículos diesel. As diferenças entre comportamentos e áreas de 

circulação são mais evidentes entre os seis perfis de veículos a diesel. No entanto, à semelhança das categorias 

de impacte anteriores, a circulação dos VE em Lisboa emite menos que em Portugal e quanto mais agressivo o 

comportamento maior a quantidade de emissões.  

Em termos relativos, não se observam reduções ou aumentos de emissões significativos em relação ao método 

anterior, excepto na parte outros. Em termos absolutos, este método apresenta emissões mais reduzidas, como 

se pode verificar comparando a Figura 25 com a Figura 26 e em Anexo-Tabela 10 e 11. No entanto, não são 

resultados comparáveis pois encontram-se em unidades diferentes. Os veículos eléctricos mantêm-se associados 

a menos emissões que os veículos diesel e as diferenças entre todos os perfis são idênticas às verificadas na 

Figura 26. O veículo DLA é o que contribui com mais emissões para aumentar o PFOT, mais precisamente 0.86 g 

NOxeq/km, quase o dobro do veículo ELE com 0.47 g NOxeq/km.  

 

4.4. Comparação entre carregamentos nos diferentes cenários 
 

Para simplificar esta análise, escolheu-se um exemplo dos seis veículos eléctricos considerados nos resultados 

anteriores, no qual só foi alterado o mix de electricidade. Escolheu-se então o VE de comportamento normal em 

Lisboa onde se considerou constante nos três cenários o seu consumo, número de carregamentos e valores 

associados à produção do veículo. O objectivo destes resultados prende-se apenas com a distinção entre as 

emissões associadas aos diferentes tipos produção de electricidade entre o Cenário Zero, Avestruz e Lince nos 

três períodos de estudo.   

Portanto, os resultados representam apenas a emissões provenientes da produção de electricidade necessária 

para percorrer 1 km. Optou-se por apresentar os resultados desta forma e não por kWh produzido, para manter 

a coerência entre resultados e seguir a UF escolhida. Assim, é possível comparar a quantidade de emissões em 

cada cenário com as emissões da combustão/electricidade da secção 4.3. Os resultados encontram-se 

apresentados por categoria de impacte de seguida e em Anexo-Tabela 15. 
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Considerando a produção de electricidade, tanto o PAG, o PFP, como o PFOT são potenciais que serão 

maioritariamente influenciados pela combustão. Portanto, é esperado que as emissões sejam proporcionais à 

fracção de electricidade produzida a partir de fontes não renováveis, sobretudo de carvão. Segundo a Tabela 22, 

é possível constatar que os principais responsáveis pelas emissões em qualquer dos três potenciais são o carvão, 

o gás natural e a co-geração de gás natural.  

 

4.4.1. Potencial de Aquecimento Global 
 

Os resultados foram obtidos segundo o método ReCiPe, de forma a poderem ser directamente comparados com 

os valores apresentados na Figura 23. Na Figura 27 é possível observar as emissões de GEE em gramas de CO2eq 

oriundas da produção de electricidade necessária para percorrer um quilómetro. 

 

Figura 27 – Emissões de CO2eq associadas à produção de electricidade necessária para percorrer 1 km, consoante cenários e 
períodos de carregamento.   

Independentemente do período de carregamento, o Cenário Zero emite mais GEE que qualquer cenário, seguido 

do Avestruz que apresenta uma redução. O Lince é o cenário que menos contribui para o Potencial de 

Aquecimento Global, emitindo menos de metade do que o qualquer um dos restantes cenários. 

Comparando os resultados obtidos para o Cenário Zero e o cenário Avestruz nos três períodos de carregamento, 

verifica-se uma redução de 16%, 20% e 24% nas emissões de GEE, respectivamente. O cenário Lince apresenta 

emissões muito reduzidas, comparativamente aos outros cenários. Entre o Cenário Zero e o cenário Lince existe 

uma redução de 69%, 62% e 64%, uma vez que o Lince é o único dos três cenários que apresenta menos emissões 

entre as 00h e as 8h. Entre o cenário Avestruz e Lince as reduções mantêm-se superiores a 50%, sendo 63%, 53% 

e 52% respectivamente.  

Relativamente às diferenças entre os períodos de carregamento, os resultados são semelhantes para o Cenário 

Zero e Avestruz. Ambos apresentam uma redução nas emissões ao longo dos três períodos do dia. Quanto ao 

cenário Lince os resultados não se comportam da mesma forma, dado que o período com menos emissões é 

entre as 00h e as 8h. Posto isto, verifica-se um aumento no período das 8h às 16h e das 16h às 24h. 

 

4.4.2. Potencial de Formação de Partículas 
 

À semelhança dos resultados obtidos para o PAG, o Potencial de Formação de Partículas também foi estimado 

segundo o método ReCiPe, permitindo que os resultados seguintes possam ser comparados com os valores 
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apresentados na Figura 24. Seguem-se os resultados referentes à emissão de partículas (Figura 28), apresentados 

em gramas de PM2.5eq emitidos por electricidade produzida para percorrer 1 km.   

 

Figura 28 – Emissões de PM2.5eq associadas à produção de electricidade necessária para percorrer 1 km, consoante 
cenários e períodos de carregamento.   

Tanto o Cenário Zero como o Avestruz emitem menos partículas quanto mais tarde for efectuado o carregamento 

do VE, ao contrário do cenário Lince que tem menos emissões durante a noite e mais durante o dia, apesar de 

serem quase constantes.  

Ao comparar os resultados do Cenário Zero e com o cenário Avestruz, foi possível observar uma redução de 6%, 

7% e 12% nas emissões de partículas durante o carregamento no período 00h-08h, 08h-16h e 16h-24h 

respectivamente. Entre o Cenário Zero e o cenário Lince existe uma redução de 78%, 73% e 74%, para cada 

período e entre o cenário Avestruz e Lince as reduções são de 77%, 71% e 71% respectivamente.  

Comparando resultados intra-cenário, o Cenário Zero, permite uma redução nas emissões de partículas se o VE 

for carregado entre as 8h e as 16h e entre as 16h e as 24h, em vez das 00h às 08h. No cenário Avestruz verifica-

se que as emissões reduzem ao longo do dia como no Cenário Zero, no entanto as emissões referentes ao período 

das 16h às 24h têm uma redução mais evidente. O cenário Lince não segue o mesmo comportamento, uma vez 

que emite aproximadamente a mesma quantidade de partículas ao longo do dia.   

 

4.4.3. Potencial de Formação de Ozono Troposférico 
 

Tendo em conta que os resultados do PFOT apresentados na secção 4.3.2. não diferem muito entre si 

relativamente às emissões de SPOT oriundas da produção de electricidade, optou-se por comparar os diferentes 

cenários apenas segundo um dos métodos. Desta forma, na Figura 29 apresentam-se os resultados segundo o 

método ReCiPe. Os resultados obtidos podem ser comparados com os dados da Figura 26 e em Anexo-Tabela 12. 
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Figura 29 – Emissões de NOxeq, com impacto nos ecossistemas, associadas à produção de electricidade necessária para 
percorrer 1 km, consoante cenários e períodos de carregamento.   

O Cenário Zero e o cenário Avestruz apresentam um decréscimo nas emissões ao longo do dia. O cenário Lince 

emite menos substâncias percursoras do ozono troposférico se o carregamento do VE for efectuado entre as 16h 

e as 24h, no entanto a diferença entre as emissões nos diferentes períodos não é significativa.  

Analisando os resultados do Cenário Zero e do cenário Avestruz, verifica-se uma redução nos resultados muito 

semelhante à constatada no PFP, sendo 5%, 8% e 13%, respectivamente. Entre o Cenário Zero e o cenário Lince 

a redução é de 71%, 64% e 68%, e entre o cenário Avestruz e Lince as reduções são de 79%, 74% e 73%, 

respectivamente.  

 

4.5. Impacte do Parque Automóvel  
 

Tendo em conta os resultados obtidos para o PA e os dados considerados na secção 3.2., foi possível estimar o 

número de veículos correspondente a cada cenário, discriminado por tipo de veículo e região (Portugal ou 

Lisboa). Os valores obtidos para as hipóteses Lisboa 30 e Lisboa 50 encontram-se apresentados na Tabela 33. 

Tabela 33 – Parque automóvel discriminado por cenários e veículos. 

 
 

Portugal (excepto Lisboa) Lisboa 
 

 
 

Diesel VE Gasolina Diesel VE Gasolina Total 

 
Hipótese 
Lisboa 30 

2017 2 996 446 2 577 1 284 191 267 136 1 105 114 487 4 665 942 

Cenário Zero 2 728 240 495 013 1 158 707 166 192 116 806 81 764 4 746 723 

Avestruz 3 294 690 170 844 818 903 200 698 115 188 80 631 4 680 954 

Lince 2 360 979 693 554 360 733 143 821 91 405 63 983 3 714 474 

 
Hipótese 
Lisboa 50 

2017 2 996 961 1 841 1 284 412 266 621 1 841 114 266 4 665 942 
Cenário Zero 2 758 159 417 143 1 182 068 136 274 194 677 58 403 4 746 723 

Avestruz 3 361 002 94 053 841 940 134 386 191 980 57 594 4 680 954 
Lince 2 398 161 632 618 379 014 106 639 152 342 45 702 3 714 474 

 

A partir do número de veículos por cenários apresentados na Tabela 30 e Tabela 31 e considerando os 12 000 

km percorridos por ano, estimaram-se as emissões totais por cenário. Para simplificar, considerou-se apenas 

uma categoria de impacte, o PAG, e o comportamento de condução normal. Relativamente ao período de 
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carregamento, assumiu-se que todos os VE carregam durante a noite (00h-08h), por ser a pior das hipóteses em 

termos de emissões associadas, mas também por ser o horário de menor consumo ao longo do dia (Figura 17). 

Os resultados encontram-se divididos entre a hipótese Lisboa 30 e Lisboa 50 e consideram as emissões associadas 

à utilização dos veículos durante um ano, 2017 ou 2030. A Figura 30 apresenta as emissões associadas às 

diferentes composições do PA por cenário, apresentadas também em Anexo-Tabela 17. 

 

Figura 30 – Emissões totais de todo o PA ao longo de um ano para os diferentes cenários, segundo a hipótese Lisboa 30 e 
Lisboa 50. 

Dado o reduzido número de VE em 2017, não se verificam diferenças significativas entre a hipótese 30 e a 

hipótese 50, enquanto nos restantes cenários é possível verificar essa diferença. No entanto, o total de emissões 

é aproximadamente igual entre as duas hipóteses para todos os cenários, uma vez que o número de VCI e VE é 

o mesmo. Ainda assim, a hipótese 50 apresenta menos 61 kt CO2eq, 18 kt CO2eq e 6 kt CO2eq que hipótese 30 

para o Cenário Zero, Avestruz e Lince, respectivamente. Em 2017 ambas as hipóteses emitem 6 734 kt CO2eq, 

dado o reduzido número de VE em circulação. 

 

4.6. Exterior à ACV – Outras hipóteses 

 

4.6.1. Efeito Ricochete 
 

Para analisar este efeito consideraram-se apenas as emissões da hipótese 30 e dos veículos cujos consumos 

sejam referentes à circulação em Portugal. Portanto, para o cenário Lince atingir as emissões totais do Cenário 

Zero e do Avestruz teria que emitir mais 1 204 kt CO2eq e 1 663 kt CO2eq respectivamente. Para que este 

aumento se verificasse, o PA do cenário Lince composto por 3 714 474 veículos teria que crescer nas quantidades 

apresentadas na Tabela 34. Considerou-se um aumento inteiramente de VE ou diesel, obtendo os extremos 

possíveis. 

Tabela 34 – Alterações no PA do cenário Lince até atingir as emissões dos restantes cenários. 

 Emissões 
Cenário Zero 

Emissões 
Avestruz 

Unidade 

Acréscimo de emissões 1 204 1 663 kt CO2eq 
Acréscimo de veículos 
(100% eléctricos) 

1 021 661 1 411 340 Unidades de VE 
28% 38%  

Acréscimo de veículos 
(100% diesel) 

585 153 808 341 Unidades de diesel 
16% 22%  
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4.6.2. Capacidade da Rede Eléctrica 
 

Após multiplicar a potência dos postos de carregamento (7.4 kW) pelo número de VE em cada cenário (Tabela 

29), obtiveram-se os consumos apresentados na Tabela 35, aos quais foram somados os consumos médios por 

período do dia.  

Tabela 35 – Consumos totais para o PAE de cada cenário e cada horário de carregamento. 

  00h00-08h00 08h00-16h00 16h00-24h00 
Consumo médio (MW) 4 714 6 224 6 177 
 Consumo (MW) Consumo médio + consumo carregamentos (MW) 
Cenário Zero 4 527  9 242 10 751 10 705 
Avestruz 1 983 6 698 8 207 8 161 
Lince 5 809 10 523 12 032 11 986 

 

Em comparação com o pico de produção verificado em 2017 de 11 371 MW, apenas no cenário Lince é excedido 

esse valor, caso os carregamentos se efectuem durante o dia e noite. No entanto, observando a Figura 17, é 

possível constatar que durante a madrugada a produção é mais reduzida. Ainda assim, nenhuma das hipóteses 

ultrapassa os 21 000 MW de potência instalada.  

 

4.7. Análise de Sensibilidade 
 

Por si só, este estudo já considera diferentes valores para as variáveis mais relevantes. São incluídos três cenários 

distintos com diferentes mix de electricidade e PA, também são avaliados diferentes consumos de 

combustível/electricidade com base em três comportamentos de condução distintos e diferentes períodos de 

carregamento. Das variáveis ponderadas por outros autores para esta análise, apenas o tempo de vida e 

eficiência dos veículos não foram considerados. Ainda assim, tratam-se de variáveis cuja análise seria trivial, i.e., 

aumentando a eficiência ou o tempo de vida dos veículos, as emissões resultantes seriam mais reduzidas por 

quilómetro percorrido, portanto inversamente proporcionais para todos os cenários.  

Existem outros aspectos menos significantes, derivados das limitações verificadas, como as aproximações 

efectuadas às fontes de produção de electricidade, como a biomassa, que poderiam ser colmatados através de 

uma análise de sensibilidade. A própria base de dados ecoinvent pode ser objecto de análise, por considerar 

alguns processos genéricos. Portanto, podem ser consideradas várias questões para uma análise de 

sensibilidade, umas mais significativas para os resultados finais que outras. No entanto, as mais relevantes já se 

encontram abrangidas pelos cenários desta dissertação.       
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5. Discussão 
 

Desenvolveu-se este estudo com intuito de realizar uma ACV que considerasse as principais limitações 

identificadas no Estado da Arte, de forma a que fosse o mais completo possível. Analisam-se variáveis relevantes 

para os resultados finais como a evolução do PA e a penetração de VE, diferentes consumos que permitam o 

afastamento dos consumos teóricos, diferentes mix de produção de electricidade e também diferentes horários 

de carregamento. Uma das vertentes consideradas mais relevantes passou por analisar o ciclo de vida completo 

dos veículos, para que não fosse apenas avaliada a fase de utilização como em alguns dos estudos verificados. 

No entanto, apesar de incluída a fase de produção, não foi considerada a fase de fim de vida e, portanto, não foi 

analisado o ciclo de vida por inteiro.  

Os três cenários considerados, Cenário Zero, Avestruz e Lince, distinguem-se entre si pelas diferentes 

composições do PA, nomeadamente a fracção de VE e o total de veículos em circulação, e também pelos 

diferentes mix de produção de electricidade que influenciam as emissões associadas ao carregamento dos VE. O 

cenário Lince foi o que demonstrou ter menor impacto, uma vez que é o cenário com menor PA, maior fracção 

de VE e mix de electricidade mais renovável. O Cenário Zero, apesar de ter ligeiramente mais veículos que o 

cenário Avestruz e menor produção renovável de electricidade, apresentou um total de emissões inferior ao 

Avestruz derivado da fracção de VE (13%).  

 

5.1. Parque Automóvel 
 

Considerou-se que a estimativa do PA através de uma curva logística apresentou resultados válidos, tendo em 

conta as características do Cenário Zero. Numa estimativa semelhante, Garcia et al. (2015) obteve um PA para 

Portugal em 2030 de 5 000 000 veículos, cerca de 250 000 superior ao valor obtido para o Cenário Zero. Já para 

os cenários Avestruz e Lince, o MEET2030 estima o PA com base na evolução do consumo exergético por parte 

dos vários veículos, i.e., consumo de combustível. Aplicou-se o método de Wu T. et al. (2014), onde o PA varia 

consoante o PIB, de modo a comparar com o PA no cenário Avestruz. Contudo, verificou-se que os resultados 

eram discrepantes, pois, segundo o MEET2030, o PIB influencia o consumo de combustível e não o PA. Estes 

estão relacionados uma vez que o número de veículos existentes é estimado a partir do combustível consumido. 

Portanto, no MEET2030 o PIB influencia indirectamente o PA, não sendo comparável com o método de Wu T et 

al.  

No que toca à evolução dos VE, verificou-se que o cenário base desenvolvido está num ponto intermédio entre 

o Avestruz e o Lince, visto que o resultado obtido para o PAE no Cenário Zero (13%) encontra-se exactamente 

entre a fracção de VE nos cenários Avestruz e Lince (6% e 20% respectivamente). Desta forma, este cenário 

business-as-usual retrata um meio termo entre os cenários mais extremos, apesar de apresentar um PA superior 

e um mix de electricidade com uma fracção renovável inferior em comparação com o Avestruz e Lince. Tendo 

em conta que os VE ainda se encontram no início da sua expansão, a maioria dos estudos considera diferentes 

cenários possíveis onde variam os tipos de veículos dominantes (diesel, gasolina, híbridos ou eléctricos) sem 

apresentar uma previsão. Para validar o resultado obtido para o Cenário Zero, considerou-se uma previsão da 

Agência Internacional da Energia que estima que, em 2030, 14% do PA mundial seja composto por veículos 

eléctricos (IEA 2018). Uma previsão mais pessimista indica que esta fracção será apenas de 4% (Cepsa 2017), 

sendo ainda mais baixa que os 6% previstos no cenário Avestruz. 

Relativamente à evolução dos VCI, apesar de verificado nos dados da ACAP (2017) que o aumento/redução da 

fracção de veículos a diesel e gasolina é cíclico, factos recentes indicam que os veículos a diesel serão extintos. 

Vários governos da UE, para além das restrições de circulação em determinadas zonas, estipularam metas para 

cessação das vendas de veículos a diesel devido ao excesso de emissões de NOx (Peres Pinto 2018). Prevê-se, 

por exemplo, para o PA espanhol que este reduza a fracção de veículos a diesel para 37% até 2030 (Cepsa 2017). 

No entanto, estão a ser desenvolvidas novas tecnologias com o intuito de mitigar este problema, como os novos 

motores da Bosch (Pinto 2018). Posto isto, considerou-se que a fracção de veículos a diesel e a gasolina em 2030 

teriam a distribuição actual, i.e., os veículos a diesel representam a maioria do PA. Esta consideração é coerente 



58 
 

com uma das premissas deste estudo, que passa por considerar as vendas actuais de VCI representativas para os 

veículos em circulação em 2030.  

Teoricamente os veículos a diesel podem ser responsáveis por menos emissões que os veículos a gasolina (ICCT 

2017), mas dadas as descobertas recentes em relação às emissões reais dos veículos a diesel, comprovou-se que 

esta possibilidade não se verifica. Apesar dos veículos a gasolina mais potentes apresentarem emissões 1.5 vezes 

superiores ao limite de 80 mg NOx/km estipulado pela Comissão Europeia (2018), os veículos diesel EURO 6 

registam emissões duas ou mais vezes superiores ao limite (Moutinho 2018). Além disso, em comparação com 

os veículos a gasolina, os diesel têm um processo de refinação com uso mais intensivo de energia e utilizam mais 

materiais no processo de produção dos motores por serem mais complexos e pesados, o que leva a um impacte 

superior (Cepsa 2017). Desta forma, seria oportuno realizar a ACV considerando veículos a gasolina, dado 

também o seu aumento no PA. No entanto, optou-se por não avaliar este tipo de veículos para não aumentar a 

complexidade de informação e resultados, o que poderia dificultar a interpretação e objectividade deste estudo, 

tendo em conta a elevada quantidade de variáveis e cenários já considerados.  

 

5.2. Parque Automóvel em Lisboa 
 

Atendendo à falta de dados, o número de veículos calculado para Lisboa no ano de 2011 baseou-se em 

pressupostos e aproximações, podendo não retratar o valor real. No entanto, sabe-se que, segundo a ASF (2016), 

o município de Lisboa em 2011 tinha um parque automóvel seguro de 305 019 veículos ligeiros, o que inclui tanto 

veículos ligeiros de passageiros como comerciais. Uma vez que este número inclui ambos os tipos de veículos 

ligeiros, é expectável que seja um valor superior ao obtido (184 592 veículos ligeiros de passageiros). Além disso, 

nem todos os veículos existentes e com seguro são utilizados nos movimentos pendulares, pois existem 

indivíduos que utilizam o seu veículo apenas ao fim-de-semana ou têm mais que um veículo que não usam 

diariamente.  

Neste estudo considerou-se constante a percentagem de veículos em Lisboa face à totalidade do PA até 2030. 

Esta hipótese poderá não ser a mais correcta, tendo em conta que foram considerados resultados dos Censos de 

2011 para estimar o número de veículos ligeiros de passageiros em Lisboa, e portanto os dados referentes à 

percentagem da população que se desloca de automóvel podem estar desactualizados. Adicionalmente, a 

redução abrupta de estacionamentos resultante do projecto Uma Praça em cada Bairro (CML 2017) tem vindo a 

influenciar a circulação na cidade, assim como incentivos ao estacionamento fora do centro de Lisboa a preços 

reduzidos (Pincha 2017).  

Quanto aos VE, dada a sua recente introdução, existem poucos dados. Muitas das hipóteses desenvolvidas são 

baseadas em estudos já existentes para outras tecnologias e em metas estipuladas pelos Governos. Algumas 

questões, como a diferença da adopção destes veículos em zonas citadinas ou na periferia não foram 

devidamente abordadas. Posto isto, assumiu-se que as características apresentadas pelas capitais e cidades mais 

desenvolvidas, levariam a uma adopção mais rápida e numerosa de veículos eléctricos em comparação com o 

resto do país. É relevante salientar que para veículos eléctricos da marca Nissan, 70% dos utilizadores encontram-

se fora das zonas urbanas com maior densidade, utilizando os VE para percorrer viagens de longa distância 

(Snyder 2018).  

 

5.3. Consumos 
 

Apesar da estimativa dos consumos do veículo diesel ser baseada na norma NEDC, o facto de considerar 

diferentes comportamentos e diferentes distribuições das zonas de circulação permite que os resultados obtidos 

traduzam os consumos reais, em oposição aos teóricos. Ainda assim, considerar consumos por 100 quilómetros 

percorridos é menos exacto que considerar consumos específicos em função da velocidade (curvas de consumo). 

Não se utilizaram estas curvas para estimar os consumos pois não existiam para os modelos dos veículos 

considerados (diesel e VE) e também porque seria necessário assumir uma média de quilómetros percorridos a 
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cada velocidade para obter o consumo. Desta forma, o resultado seria uma aproximação, à semelhança do 

consumo de combustível ao fim de 100 km. 

Comparativamente aos consumos actuais da maioria dos veículos diesel, entre 4 a 6 l/100km, os consumos 

considerados são significativamente inferiores. É importante salientar que o veículo considerado como 

representativo apresenta consumos reduzidos por se tratar dos modelos mais recentes no mercado. Prevê-se 

que em 2030 a maioria dos veículos tenha consumos semelhantes ao Renault Clio (Heywood 2010).  

Quanto aos veículos eléctricos, não se consideraram consumos aplicados noutros estudos uma vez que eram 

todos referentes à primeira geração de VE, cujas baterias têm quase metade da capacidade (24 kWh) e os 

consumos eram superiores, podendo atingir 25 kWh/100 km. Além disso, verificou-se uma grande disparidade 

nos consumos aplicados, também apontada por Hawkins et al. (2012a) na revisão efectuada a vários estudos. 

Assim sendo, os consumos para o VE foram estimados e, apesar de não serem tabelados, consideram-se 

coerentes, sendo bastante semelhantes aos consumos obtidos por Faria et al. (2013). Além disso, os 13.4 

kWh/100 km estimados como consumo normal em cenário urbano (Lisboa) aproximam-se ao consumo teórico 

apresentado pela marca do veículo (13.3 kWh/100 km). Helmers et al. (2017) obteve para um cenário urbano 

um consumo de 10.3 kWh/100 km e para um cenário normal 13.4 kWh/100 km, no entanto o veículo considerado 

é um Smart Fortwo que, por ser um “mini veículo”, tem consumos mais reduzidos. Caso se considerasse a 

utilização de AC, então os consumos seriam ligeiramente superiores.  

É relevante salientar que as limitações verificadas na literatura relativamente à utilização da norma NEDC, bem 

como nos catálogos dos veículos em estudo, serão brevemente colmatadas quando for usual apresentar os 

consumos dos veículos segundo a nova norma Worldwide Light duty vehicle Test Procedure (WLTP). Esta norma 

caracteriza-se por apresentar medições de emissões oriundas da queima do combustível mais realistas 

comparativamente à norma NEDC (Tsiakmakis et al. 2017). 

 

5.4. Carregamentos e mix de electricidade 
 
Para o carregamento dos VE considerou-se apenas uma das tomadas dos postos de carregamento, de 

carregamento lento, de forma a simplificar esta análise. Apesar de se considerar que os postos de carregamento 

de tomadas de 7.4 kW são representativos, desprezar os postos de carregamento rápido leva à obtenção de 

resultados que não cobrem a totalidade das hipóteses de carregamento. Os postos de carregamento rápido estão 

associados a um consumo inferior de electricidade apesar de terem uma potência superior, dada a sua eficiência 

superior (Kieldsen et al. 2015). No entanto, recorrer com frequência a postos de carregamento rápido leva a um 

desgaste mais rápido da bateria, fazendo com que esta suporte menos ciclos que uma bateria de um VE que 

carregue num posto de carregamento lento.  

Pelo mesmo motivo que se considerou apenas o carregamento lento, também se desprezou a profundidade de 

descarga e desgaste da bateria, uma vez que dependem de vários factores. É expectável que uma bateria LMO 

execute entre 1 000 a 1 500 ciclos com 80% de profundidade de descarga e podendo chegar até 10 anos de vida 

(Faria et al. 2014). Outros autores consideram que estas baterias suportam 1 000 ciclos (Choma e Ugaya, 2017) 

ou 800 ciclos (Sanfélix et al. 2015). Posto isto, considerou-se que a bateria deste estudo efectuava o mínimo de 

ciclos apresentados na literatura (800) de forma a colmatar as variáveis desprezadas. 

Não foram consideradas diferentes estações do ano, o que teria influência nos mix de electricidade e na utilização 

do AC, caso esta fosse considerada. Num mix de electricidade maioritariamente renovável, verificam-se menos 

emissões no Inverno caso o carregamento seja efectuado durante a noite. O mesmo não acontece durante o 

Verão, pois um carregamento durante o dia pode emitir menos CO2eq que durante a noite (Faria et al. 2013). 

Como verificado ao comparar 2014 com 2017, a produção de electricidade pode variar significativamente de 

acordo com as condições meteorológicas. Optou-se por não considerar o mix de electricidade para cada mês ou 

por cada estação do ano, uma vez que poderia não ser representativo para os vários meses e estações do ano 

no futuro. Para colmatar esta incerteza, decidiu-se que o Cenário Zero seria o intermédio de um ano seco e um 

ano húmido, relativamente à produção hídrica de electricidade.  
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O Cenário Zero assume que as fracções por tipo de produção de electricidade se mantêm constantes até 2030, 

não se considera o aumento da fracção renovável uma vez que não estão disponíveis dados detalhados sobre 

novos projectos de construção de barragens (EDP 2018). Já a construção de parques eólicos está prevista para 

iniciar em 2018 (Público 2017), mas não se encontraram informações detalhadas referentes ao término do 

projecto e introdução na rede de produção eléctrica. Estudos desenvolvidos para averiguar a possibilidade do 

aumento da fracção renovável em Portugal indicam que, para atingir 100% de electricidade de fontes renováveis, 

seria necessário expandir a rede (Krajačić et al. 2011; Fernandes e Ferreira, 2014). Ainda assim, o actual ministro 

do Ambiente afirmou que Portugal cessará a produção das centrais a carvão em 2030, de forma a reduzir as 

emissões atmosféricas em 85% até 2050 (Gomes 2017). Um estudo desenvolvido pela APREN prevê que a 

potência instalada em centrais renováveis duplique entre 2010 e 2030, substituindo a produção a partir de carvão 

e gás natural (Deloitte e APREN, 2014), sendo mais aproximado do cenário Lince que do Cenário Zero.  

Relativamente às adaptações efectuadas aos mix de electricidade dos três cenários de modo a introduzir dados 

no SimaPro que a base de dados não incluísse, considera-se que todas as aproximações efectuadas não são 

significativas para os resultados. As fracções desprezadas, como a co-geração a partir de outros renováveis e não 

renováveis, representam no máximo 3% da produção a partir de co-geração (13.7%), ou seja, 0.4% da produção 

total de electricidade. Quanto à substituição da produção de electricidade a partir de biomassa pela produção a 

partir RSU, não se considerou relevante para os resultados visto que esta representa entre 1.9% e 2.7% da 

produção total nos três cenários. Além disso, o factor de emissão associado à produção de electricidade a partir 

de biomassa e de RSU são da mesma ordem de grandeza, sendo 112 000 Kg CO2/TJ e 91 700 Kg CO2/TJ 

respectivamente (Gómez et al. 2006), quando não se considera a produção a partir de biomassa neutra em 

emissões.   

 

5.5. Análise de Ciclo de Vida 
 

Esta ACV considera a mesma UF e o mesmo fluxo de referência para ambos os veículos de modo a que os 

resultados obtidos sejam directamente comparáveis. A quilometragem anual de cada veículo também foi 

considerada igual, apesar de, actualmente, um VE percorrer menos 3 000 km que um veículo diesel (ACP 2018). 

No entanto, tendo em conta que este estudo apresenta resultados não só para a situação corrente como para 

projecções para 2030, considera-se mais viável uma comparação onde ambos os veículos tenham a mesma 

quilometragem. À medida que as autonomias oferecidas pelas baterias dos VE aumentarem, esta disparidade 

será anulada, uma vez que os utilizadores dos VE não sentirão tantas limitações ao percorrer maiores distâncias 

superiores. Além da evolução das autonomias, o aumento do número de VE em circulação pode levar a que os 

diferentes tipos de utilizador se misturem e a quilometragem anual seja a mesma para um veículo diesel e um 

VE.     

Seria uma mais valia para esta ACV se a produção dos veículos fosse detalhada em função do modelo, de forma 

a obter resultados exactos para os veículos em questão. A composição de um tipo de veículo de determinada 

dimensão não varia muito entre modelos, portanto os veículos apresentados na base de dados consideraram-se 

uma aproximação válida dos modelos deste estudo. No entanto, optou-se por indicar o peso do Renault Clio e 

Zoe, em vez de considerar os pesos pré-definidos, alterando a quantidade dos materiais existentes 

proporcionalmente. Não tem o mesmo efeito que indicar pormenorizadamente a constituição de cada modelo, 

mas permite uma obtenção de resultados mais próxima da realidade, apesar das diferenças não serem 

significativas na totalidade dos resultados.  

Para tornar este estudo mais completo, seria necessário incluir a fase de fim de vida, apesar de se ter averiguado 

a partir da literatura que esta é pouco relevante nos impactos do ciclo de vida total para todas as categorias de 

impacte e, portanto, podia ser desprezada. Para além destas considerações, a base de dados não dispunha dos 

processos necessários ao tratamento dos componentes específicos de VE em fim de vida, como a bateria e os 

componentes electrónicos. Ainda assim, existem preocupações relativamente à toxicidade proveniente das 

baterias de lítio dos VE e ao tratamento e deposição final que estas sofrem, que podem ser colmatadas 

aumentando e melhorando as tecnologias de recuperação e reciclagem das baterias.  
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Relativamente às emissões, seria interessante se houvesse discriminação por regiões de forma a comparar Lisboa 

com o resto do pais. Lisboa teria menos emissões provenientes da produção de electricidade, dada a localização 

das centrais termoeléctricas (REN 2018c), mas como tem maior densidade populacional e maior número de 

veículos a circular por área, poderia ser equiparável a outra zona do país com elevadas emissões provenientes 

das centrais. Esta hipótese suporta a importância da introdução de veículos eléctricos na cidade. 

 

5.5.1. Comparação entre veículo diesel e veículo eléctrico 
 

Considerando o impacto total por categoria de impacte, o VE apresenta menos emissões que o veículo diesel 

com o mesmo comportamento de condução, para o PAG e o PFOT. Por exemplo, as emissões associadas ao DLE 

são sempre superiores às emissões do ELE, assim como para o comportamento normal e agressivo para Lisboa e 

Portugal. No caso do PFP verifica-se o oposto, o VE é responsável por mais emissões de partículas que o veículo 

diesel. 

Quanto aos resultados obtidos apenas para a produção, verificou-se para o PAG que a produção do VE emite 

cerca de 1.5 vezes mais GEE que a produção do veículo diesel. Esta diferença prende-se com o facto de o VE, 

para além de ser mais pesado, ter o acréscimo da bateria e dos componentes electrónicos (Mierlo et al. 2017). 

Para o PFP e o PFOT os resultados também demonstram que a produção do VE tem mais emissões resultantes 

dos mesmo motivos que no PAG, mas também dos processos de dinamitação para produção das baterias 

(Hawkins et al. 2012b). Este facto pode ser irrelevante caso a fase de utilização tenha significativamente menos 

emissões no VE que no veículo diesel. É importante mencionar que os processos de inventário utitilizados 

consideram materiais que, supostamente, são válidos globalmente, no entanto os impactes da produção podem 

variar muito com o local exacto onde são produzidos, como verificado no estudo de Egede et al. (2015). 

Comparando os resultados da fase de utilização referentes ao combustível/electricidade para o PAG, é possível 

constatar que, de acordo com o comportamento, um VE pode emitir cerca de 150 g CO2eq/km, sendo próximo 

do impacto que um veículo diesel com comportamento ecológico. Tendo em conta que para 2017 cerca de 40% 

da electricidade produzida é de fontes renováveis, uma vez que a importação é incluída (Tabela 23 previsões 

quanto à importação.), os resultados para o VE não apresentaram emissões significativamente inferiores aos 

veículos diesel. Procurou-se compreender outra causa para estes resultados e, como tal, verificaram-se as 

eficiências consideradas na base de dados para a produção de electricidade a partir de carvão e gás natural. No 

ecoinvent, o processo de produção de electricidade para Portugal a partir de carvão indica que são necessários 

0.41 kg de carvão para obter 1 kWh. Considerando que o poder calorífico inferior (PCI) do carvão é 29 517 kJ/kg 

(DGEG 2016), resulta numa eficiência aproximadamente de 30%, bastante mais baixa que o intervalo 40-48% 

considerado pela UE (López et al. 2008). Aplicando o mesmo raciocínio para o gás natural, são necessários 0.18 

m3 para obter 1 kWh e o PCI é 37 840 kJ/Nm3 (DGEG 2016), o que resulta numa eficiência de cerca de 50%, 

coerente com o intervalo 40-50% (López et al. 2008). Posto isto, é compreensível que as emissões para produção 

de electricidade sejam superiores às esperadas, uma vez que a eficiência de 30% leva a que seja necessário 

queimar mais carvão para obter a quantidade de electricidade necessária para os carregamentos.  

Um veículo diesel com comportamento ecológico emite metade das partículas que um VE com comportamento 

agressivo, portanto a produção de electricidade considerada é responsável por mais emissões de partículas do 

que a combustão do diesel. Corrigindo a eficiência da produção de electricidade a partir de carvão, os resultados 

para o PFP não teriam uma diferença tão evidente entre veículos diesel e VE. No estudo de Hawkings et al. 

(2012b) são comparados dois VE iguais, mas cujo mix de electricidade é maioritariamente carvão para um dos 

veículos e gás natural para o outro, sendo que a fase de utilização relacionada com a electricidade dependente 

do carvão emite cerca de três vezes mais partículas. Resultados semelhantes são verificados por Ji et al. (2012) 

num estudo focado na China, onde a produção de electricidade é 85% não renovável, sendo 90% proveniente do 

carvão. Portanto, a emissão de partículas é principalmente influenciada pela da utilização de carvão na produção 

de electricidade. É espectável que a emissão de partículas por parte dos veículos diesel numa zona urbana seja 

significativamente superior à emissão por parte dos VE, uma vez que a produção termoeléctrica de electricidade 

ocorre fora das zonas urbanas (REN 2018c). No entanto, os resultados do PFP entre Lisboa e Portugal não 
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apresentam esta distinção, pois a base de dados não inclui a produção de electricidade discriminada por regiões 

para Portugal.   

Já a emissão de óxidos de azoto (NOx) é causada maioritariamente por actividades de combustão e ainda 

dinamitação em actividades mineiras, sendo a combustão principalmente da fase de utilização (Hawkins et al. 

2012b). Relativamente ao combustível/electricidade, os VE apresentam uma redução de emissões de COVNMeq 

entre 0.29 e 0.49 g face aos veículos diesel, mesmo utilizando um mix de electricidade com uma fracção 

considerável de carvão. Esta redução mantém-se na linha dos resultados obtidos por Hawkins et al. (2012b). Nos 

veículos diesel, pelo menos 68% das emissões são provenientes da sua utilização, isto é, da combustão do diesel. 

No caso dos VE, a produção de electricidade representa entre 21% a 32%, tendo em conta as emissões associadas 

ao carvão, o que difere do estudo de Hawkins et al. (2012b). Esta discrepância deve-se ao facto da parte outros, 

nomeadamente a manutenção, representar uma grande porção das emissões.  

Os resultados obtidos para o PFOT segundo o método ReCiPe apresentam uma distribuição como para o método 

ILCD, à excepção da parte outros que é bastante mais reduzida em função das restantes partes do ciclo de vida. 

Por exemplo, a parte combustível/electricidade com menos emissões corresponde sempre ao veículo ELE e, 

sendo cerca de quatro vezes superior, o veículo com mais emissões é sempre o DLA. A única parte que não 

apresenta um comportamento semelhante nos dois métodos é a parte outros, resultante das diferenças 

associadas ao processo de manutenção para VE em cada método. Na generalidade, parte-se do princípio que a 

manutenção terá sempre um impacto muito menos significativo do que a produção de electricidade, ou até 

mesmo a produção do veículo. Posto isto, procurou-se justificar esta diferença abrupta nos resultados obtidos.  

Segundo a base de dados do SimaPro, uma parte (1p) de manutenção do VE emite cerca de 37 kg de etileno, ao 

contrário da manutenção do veículo diesel que não tem emissões directas. O mesmo se verifica noutro estudo, 

onde as emissões de etileno ao longo da manutenção do VE são responsáveis por uma porção considerável dos 

resultados para o PFOT (Choma and Ugaya 2017). O factor de emissão associado ao etileno difere entre os 

métodos ILCD e ReCiPe, sendo 1.69 kg COVNMeq/kg etileno e 0.363 kg NOxeq/kg etileno, respectivamente. Uma 

vez que o factor de emissão associado ao etileno é consideravelmente mais baixo no método ReCiPe, as emissões 

provenientes da manutenção são mais baixas. Desta forma, as percentagens correspondentes às restantes fases 

aumentam proporcionalmente à redução da parte outros. Ainda assim, a manutenção continua a representar 

uma fracção considerada elevada.   

O estudo de Hawkins et al. (2012b) apresenta resultados para o PFOT nos quais a fase de utilização, não 

relacionada com combustível/electricidade, é mais baixa nos VE do que nos veículos de combustão interna. Neste 

estudo, a manutenção não considera quaisquer emissões de etileno, apenas as emissões associadas à 

electricidade consumida. É ainda suportado noutro estudo que um VE necessita de menos manutenção e que 

esta é mais simples que num veículo convencional (Faria et al. 2013). Em oposição, é também referido que a 

manutenção de um VE é mais complexa e acrescida (Hawkins et al. 2012a). Uma vez que não foi possível obter 

dados suportados por vários autores que permitissem a alteração dos processos e materiais considerados por 

defeito na base de dados, optou-se por manter como se encontravam. No entanto, considerou-se que os 

resultados obtidos pelo método ILCD não são válidos, pois nenhum autor indica que a manutenção de um VE 

emite mais substâncias precursoras de ozono troposférico que outra fase do ciclo de vida do veículo, excepto 

Choma e Ugaya (2017) que recorrem à mesma base de dados este estudo. 

Como já referido por vários autores (Hawkins et al. 2012b Messagie et al. 2014; Tagliaferri et al. 2016; Helmers 

et al. 2017), a fase de fim de vida tem um impacto negligenciável para a totalidade do ciclo de vida, mesmo para 

categorias de toxicidade. Ainda assim, para efectuar um estudo o mais completo possível, seria uma mais valia 

considerar a deposição final dos veículos. Caso os processos associados a esta se encontrassem na base de dados 

utilizada, este estudo não a teria desprezado. Os impactos associados à deposição final dos veículos e, 

principalmente, das baterias dos VE podem ser minimizados ao recuperar e reciclar materiais, reduzindo a sua 

quantidade de materiais depositada em aterro e a necessidade de extracção de matéria-prima para a produção 

de raiz de novos materiais.   

Para uma ACV sobre veículos eléctricos é relevante analisar as categorias de impacte onde este apresente uma 

melhor performance que outros tipos de veículos, mas também onde tenha impactes superiores. Com base nos 
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resultados apresentados em Anexo-Tabela 6 e 7 é possível constatar que as categorias de impacte onde o VE 

demonstra ser pior que o veículo diesel para os potenciais de ecotoxicidade aquática, de toxicidade humana, de 

eutrofização aquática e de esgotamento de recursos minerais e fósseis, o que vai de encontro com o indicado na 

secção 2.3. Uma vez que o objectivo desta dissertação passa por comparar um VE com um veículo diesel no 

âmbito do MEET2030, foram apenas consideradas as categorias relevantes neste aspecto.  

Tendo em conta que existe uma diferença significativa entre a maturidade dos VCI e dos VE, espera-se que, à 

medida que as tecnologias presentes nos VE evoluam e aumentem a sua eficiência, estes veículos serão 

responsáveis por menos emissões que as obtidas nesta ACV. Além disso, os resultados obtidos estão relacionados 

com o tempo de vida dos veículos que, para os VE, não é uma variável aprofundada. Comprovando que VE 

possam ter um tempo de vida superior aos VCI, os impactos das fases de produção e fim de vida dos VE seriam 

inferiores por quilómetro percorrido. 

 

5.5.2. Comparação entre carregamentos nos diferentes cenários 
 

Para qualquer categoria de impacte das três consideradas, quanto menor a fracção de carvão no mix de 

electricidade, mais reduzidas são as emissões provenientes da produção de electricidade. Desta forma, tanto o 

cenário Avestruz como o Lince têm menos emissões que o mix de electricidade de 2017 e que o Cenário Zero, 

uma vez que têm uma fracção de renováveis superior.  

Para o PAG, o VE de comportamento normal em Lisboa (ELN) que tem 135.441 g CO2/km dos quais 75.705 g 

CO2/km resultam do consumo de electricidade. Consultando a Figura 27, é possível verificar que apenas no 

horário das 16h às 24h o cenário Avestruz leva a menos emissões (72.986 g CO2/km), enquanto no cenário Lince 

as emissões são sempre inferiores independentemente do horário. Caso o carregamento seja efectuado das 00h 

às 08h no cenário Lince, as emissões da produção de electricidade são cerca de metade dos 75.705 g CO2/km 

(32.619 g CO2/km). Se este horário de carregamento for considerado com o cenário Lince, o total de emissões 

para o ELN atinge 92.355 g CO2/km, sendo consideravelmente mais reduzido que os 175.437 g CO2/km emitidos 

pelo DLN (Anexo-Tabela 8).   

A variação de emissões consoante o horário de carregamento considerou-se pouco significativa para 1 km 

percorrido. No entanto, para uma análise mais abrangente que incluísse o número de quilómetros percorridos e 

a quantidade de veículos a carregar, as diferenças entre os horários já teriam um efeito mais relevante.  

 

5.6. Outras hipóteses exteriores à ACV 
 

Os resultados obtidos na Figura 30 são proporcionais ao número de veículos de cada PA, independentemente da 

variação da fracção de VE e veículos diesel. A proximidade entre os resultados para a hipótese 30 e a 50 

demonstram que as diferenças entre os consumos em Lisboa e para o resto do país não são significativas em 

grande escala.   

O cenário Lince é claramente o responsável por menos emissões, dada a redução do PA e a elevada fracção de 

VE. Caso este cenário sofresse um rebound effect, seria necessário um aumento entre 16% a 38% do PA (Tabela 

34) para que as suas emissões atingissem o nível dos restantes cenários.  

Quanto à capacidade da rede eléctrica, à partida não seria necessário expandi-la, pois, a potência instalada tem 

capacidade para suportar a introdução dos VE nos diferentes cenários. Além disso, os cálculos efectuados 

consideram a pior hipótese possível onde todos os VE carregariam no mesmo intervalo de tempo. É pouco 

provável que este extremo ocorra, tendo em conta as variações na disponibilidade dos utilizadores e a 

inexistência de postos de carregamento que cubram a 100% o PAE. Estão previstas alterações neste tópico, como 

o aumento da rede pública de abastecimento, mas também privilegiar modos de carregamento em locais 

privados (p.e. residência ou local de trabalho) (MAOTE 2015). Também está previsto que o abastecimento de VE 
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deixe de ser gratuito (Brito 2018), podendo ser uma forma de incentivo para horários de carregamento mais 

apropriados de acordo com a produção de electricidade, através de diferentes tarifas (Di Giorgio et al. 2014).  

Em estudos anteriores averiguou-se o impacto que a introdução de VE teria na rede eléctrica de Portugal. 

Conclui-se que a rede poderia ou não ter constrangimentos de acordo com o local e horário de carregamento de 

veículos híbridos (Camus et al. 2009). Relativamente aos VE, de acordo com a tarifa de electricidade sem 

restrições ou bi-horária o impacto seria menor ou maior, respectivamente (Lopes et al. 2009). No entanto, 

quando a fracção de VE atingir os 10% do PA de Portugal é necessário reforçar a rede eléctrica (Peças Lopes et 

al. 2009). Tendo em conta que estes estudos se encontram desactualizados relativamente às capacidades das 

baterias dos VE, as conclusões retiradas não se consideram válidas.   

O principal desafio prende-se com o facto da produção a partir de fontes renováveis estar dependente de 

factores meteorológicos, enquanto as fontes não renováveis são controláveis. Uma maior procura de 

electricidade pode levar a que a resposta imediata passe por aumentar a produção nas centrais termoeléctricas. 

Desta forma, o mix de electricidade estaria condicionado tornando os VE responsáveis por mais emissões que as 

verificadas nos resultados apresentados. 

Relativamente à análise de sensibilidade, considera-se que os diferentes cenários e hipóteses já abragem todas 

as variáveis que poderiam levar à obtenção de resultados diferentes. Não se considerou relevante analisar outras 

variáveis como o tempo de vida dos veículos e a respectiva eficiência, pois seria uma análise que levaria a 

conclusões triviais, i.e., quanto maior a eficiência e o tempo de vida, menor a quantidade des emissões por 

quilómetro percorrido.  
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6. Conclusão 
 

Os VE são uma tecnologia em constante evolução e na qual faz sentido continuar a investir, promovendo a sua 

introdução no PA, dada a necessidade imediata de reduzir as emissões atmosféricas no sector dos transportes. 

Actualmente, a principal limitação dos VE é a sua autonomia. Ainda assim, as marcas de veículos continuam a 

apostar na melhoria das tecnologias adoptadas nos VE de forma a competir directamente com um veículo 

convencional. Portanto, espera-se que no futuro sejam desenvolvidos modelos de VE com consumos mais 

reduzidos que os considerados neste estudo e com autonomias superiores. 

Tendo em conta os resultados do presente estudo, e para o estado da tecnologia actual, a adopção de veículos 

eléctricos é uma boa aposta se pelo menos 50% da produção de electricidade for feita a partir de fontes 

renováveis. A fase de utilização de um VE no cenário Lince apresenta reduções entre 50% a 80% nas emissões 

face ao Cenário Zero e Avestruz nas três categorias de impacte analisadas. Portanto, a produção a partir de carvão 

é a principal responsável pelo impacto dos VE poder ser igual ou superior aos 150 g CO2eq/km emitidos pelo 

veículo DLE, ou no caso do PFP ser sempre superior a 0.24 g PM2.5.eq, o máximo verificado para veículos diesel. 

Reduzindo a fracção de carvão, os VE terão sempre um impacto inferior aos veículos diesel durante a fase de 

utilização. Caso esta diferença seja significativa, o facto da produção de um VE ser entre 1.3 a 1.7 vezes mais 

adversa em termos de emissões nas várias categorias de impacte, não será significativo na totalidade do ciclo de 

vida.  

De acordo com os comportamentos de condução, as emissões entre um comportamento agressivo e ecológico 

podem apresentar reduções entre 20% a 30% para veículos diesel e entre 15% a 25% para VE, consoante a 

categoria de impacte. As emissões de GEE resultantes do comportamento ecológico num veículo diesel são 

aproximadamente iguais às emissões de um VE com comportamento agressivo. Portanto, a adopção em massa 

de uma condução ecológica em VCI teria potencial para atingir a redução de emissões equivalente à mudança 

para VE, que teria ainda o impacto acrescido da sua produção. No entanto, verificou-se que os resultados obtidos 

para os VE em 2017 não consideram a eficiência das centrais a carvão correcta, podendo levar a conclusões 

diferentes neste aspecto. 

As diferenças nos impactes ambientais entre a circulação numa zona urbana (Lisboa) e numa zona comum 

(Portugal) mostraram-se menos significativas que as resultantes dos comportamentos de condução, uma vez que 

os veículos diesel que circulam em Lisboa emitem cerca de 2% a mais que os que circulam em Portugal. Já os VE 

apresentam uma diferença mais acentuada, onde circular em Portugal resulta em cerca de 9%  das emissões 

provenientes da circulação em Lisboa. 

É relevante indicar, dados os pressupostos para a mobilidade em cada cenário, que as emissões obtidas por 

quilómetro percorrido no cenário Lince resultam num encargo de emissões mais reduzido por pessoa, em 

comparação com o Cenário Zero e o Avestruz. Uma vez que o Lince se caracteriza pela redução do PA e maior 

partilha de viagens, o número de pessoas por veículo é superior e, portanto, as emissões per capita seriam mais 

reduzidas (passageiro quilómetro). 

À excepção do cenário Lince, todos os cenários apresentam um total de emissões de GEE para 2030 superior ao 

verificado para 2017 (6 734 t CO2eq). Independentemente da fracção de VE em Lisboa, o Cenário Zero apresenta 

um total de emissões de cerca de 7300 t CO2eq, enquanto o Avestruz o ultrapassa em cerca de 400 t CO2eq. O 

cenário Lince apresenta menos emissões que 2017 e que os cenários para 2030, sendo cerca de 6 100 t CO2eq. 

Em suma, o comportamento de condução  pode ter uma influência significativa no impacto de um VE, mas o mix 

de electricidade é o factor determinante do sucesso ou insucesso dos VE em comparação com os veículos a 

diesel.  
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7. Trabalho Futuro 
 

No Estado da Arte foram identificadas várias limitações verificadas neste tipo de estudos, como a ausência da 

análise de diferentes mix de electricidade, de consumos para além dos teóricos NEDC, de mais que uma categoria 

de impacte e de cenários futuros. Estas limitações mencionadas foram colmatadas na presente dissertação. No 

entanto, os VE são uma tecnologia relativamente recente o que levou à existência de dificuldades na obtenção 

e tratamento de dados que não se verificaram para o veículo diesel. Desta forma, foi necessário recorrer a 

algumas adaptações que, apesar de não serem significativas no resultado final, reduzem a precisão deste estudo. 

Dadas as limitações verificadas, não foi possível concluir todos os tópicos identificados no Estado da Arte para 

desenvolver uma ACV de veículos, nomeadamente a fase de fim de vida e uma maior exactidão nas 

considerações da produção e manutenção. Posto isto, propõem-se para trabalho futuro a realização de um 

estudo mais completo que inclua a fase de fim de vida dos veículos e os possíveis processos de deposição final, 

assim como a quantidade exacta de materiais usados na produção de cada modelo dos veículos considerados.  

A partir do modelo GREET série 2, com o apoio das marcas dos veículos e/ou seguindo as considerações do 

ecoinvent (Del Duce et al. 2016) pode aprofundar-se o processo de produção dos veículos para que este seja 

específico para os modelos de veículos considerados. Dados os resultados obtidos para o PFOT, os processos da 

manutenção devem ser devidamente indicados considerando todos os fluxos de entrada e saída. Podem ser 

aprofundados junto da marca dos veículos, caso se mantenha a escassez de informação neste tópico, de forma 

a evitar considerações genéricas e processos de manutenção idênticos para ambos os tipos de veículos, como 

verificado em alguns estudos. Seria interessante considerar a evolução da composição dos veículos a partir da 

substituição de materiais, por exemplo, reduzindo a fracção de aço e aumentar a de alumínio. Estas alterações 

para redução do peso do veículo e consequente redução de consumo de combustível/electricidade podem ter 

diferentes impactos dependendo dos locais de extracção dos materiais, como verificado por Egede et al. (2015) 

e Cox et al. (2018). 

Apesar de Ma et al. (2012) considerar que as tecnologias de deposição final e reciclagem são pouco claras nos 

estudos existentes e que é pouco provável que o tratamento de fim de vida se mantenha até 2030, considera-se 

relevante que este seja devidamente aprofundado. É necessário evitar que o tratamento de FDV seja considerado 

semelhante entre os dois tipos de veículos após a remoção a bateria, uma vez que os componentes e o 

powertrain são diferentes e requerem tratamentos específicos, como descrito por Duce et al. (2016). 

Relativamente à bateria, a partir das descrições de Messagie et al. (2014) e Tagliaferri et al. (2016) é possível 

compreender como se procede o tratamento de uma bateria em fim de vida. Matheys et al. (2009) considera 

cinco baterias diferentes e analisa em detalhe a sua produção de deposição final, assim como Oliveira et al. 

(2015) indica os materiais e respectivas fracções para dois tipos de baterias, um deles LMO, juntamente com as 

fases detalhadas da produção obtidas com a colaboração de uma marca japonesa de baterias. A fase de utilização 

pode ser mais aprofundada, contabilizando o desgaste da bateria proveniente de diferentes temperaturas 

durante o carregamento e utilização, assim como a variação nas profundidades de descarga (Omar et al. 2014). 

Também pode ser analisada a utilização secundária da bateria dos VE quando já não está apta para a sua 

finalidade, como suporte às oscilações de produção renovável em horas de cheia (Faria et al. 2014), ou mesmo 

quando ainda é utilizada nos VE (Ahmadi et al. 2014). Desta forma, é possível alocar os impactos da bateria às 

outras utilizações, reduzindo as emissões associadas ao VE.  

Dada a problemática associada à disponibilidade do lítio, que não foi muito aprofundada neste estudo, propõem-

se que sejam consideradas diferentes tecnologias de baterias, mas não à semelhança das comparações já 

realizadas. Sugere-se que sejam consideradas tecnologias alternativas como, por exemplo, Manzetti e Mariasiu 

(2015) que estudam novas tecnologias de baterias como bio-batteries com sistemas biológicos que geram 

corrente eléctrica reduzindo a questão ambiental das baterias com componentes metálicos.  

Relativamente ao PA, sugere-se que o estudo inclua veículos a gasolina, mas também veículos híbridos, uma vez 

que algumas entidades prevêem que estes tenham um aumento superior no PA que os VE. Desta forma, é 

possível avaliar os principais tipos de veículos existentes no PA e comparar o seu impacto com um VE. Propõe-se 

ainda que seja averiguada a distribuição geográfica dos VE em Portugal, de forma a saber qual a fracção presente 

em Lisboa.   
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De modo a averiguar com exactidão se a rede eléctrica tem capacidade para suportar o carregamento dos VE, 

pode recorrer-se às variadas ferramentas apresentadas por Binetti et al. (2015) para estimar aprofundadamente 

se a rede suporta efectivamente a penetração dos VE e possíveis estratégias de smart charging. Sabendo que 

muitos VE a carregar em simultâneo podem levar à insuficiência da rede em termos de capacidade e segurança, 

é necessário introduzir o conceito de smart charging de modo a prevenir a sobrecarga da rede (Godina et al. 

2016). Para além destas metodologias apresentadas nestes estudos, também podem ser consideradas as 

abordagens de Qian et al. (2015), Awadallah et al. (2016) e ainda Brady e O’Mahony (2016) que fazem um estudo 

minucioso carregamento de VE com base na distribuição de duração das viagens, de hora de chegada a casa e 

da fracção de VE a carregar. De forma a completar esta vertente, poderia estimar-se a fracção de carregamentos 

por tipo de tomadas à semelhança de Lucas et al. (2012) e Poullikkas et al. (2015), juntamente com respectivas 

eficiências e contribuição para o desgaste das baterias.  
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Anexos 

Anexo A. Mix de produção de electricidade 
Anexo-Tabela 1 – Potência média (MW) dos 365 dias do ano 2014 obtida por hora e por tipo de produção. 

Hora Carvão Gás Natural Albufeiras Fios de Água Importação PRE Hidráulico PRE Térmico PRE Eólico PRE Fotovoltaica Hídrica 

0 1447.10 0.00 336.03 509.88 530.11 115.00 805.47 1281.08 0.00 960.91 

1 1397.30 0.00 242.31 406.36 538.54 110.18 796.58 1246.09 0.00 758.85 

2 1381.40 0.00 224.07 378.90 500.43 111.98 796.67 1306.28 0.00 714.95 

3 1381.60 0.00 215.95 356.15 439.41 117.56 798.86 1307.58 0.00 689.67 

4 1383.60 0.00 228.18 365.81 286.44 121.69 796.21 1333.22 0.00 715.69 

5 1461.10 0.00 287.11 444.43 0.88 123.75 793.56 1369.82 0.00 855.29 

6 1468.70 0.00 466.12 570.12 0.00 119.64 809.60 1339.16 0.00 1155.88 

7 1488.80 0.00 664.01 660.45 0.00 123.81 967.22 1284.73 10.32 1448.27 

8 1552.20 0.00 896.23 721.76 0.00 147.23 987.73 1154.67 67.40 1765.22 

9 1576.70 0.00 980.95 718.82 0.00 194.92 998.93 992.82 139.75 1894.69 

10 1582.60 0.00 915.87 738.70 147.71 208.97 1001.59 882.70 185.40 1863.54 

11 1583.10 0.00 916.26 761.92 322.75 207.70 1002.64 793.97 206.40 1885.88 

12 1576.90 0.00 894.05 735.59 309.96 206.91 998.88 768.18 215.60 1836.55 

13 1522.20 0.00 677.03 716.65 545.11 202.27 990.22 752.11 218.30 1595.94 

14 1527.40 0.00 615.12 697.21 755.21 201.42 984.73 813.77 208.65 1513.75 

15 1524.30 0.00 592.92 670.14 712.54 196.50 989.35 907.71 178.30 1459.56 

16 1502.90 47.50 706.97 691.55 508.40 190.01 989.28 1026.27 139.62 1588.53 

17 1510.90 92.90 814.23 725.56 278.97 191.16 996.91 1123.05 83.05 1730.95 

18 1542.90 179.60 839.76 715.39 167.73 193.90 1000.09 1189.47 29.38 1749.05 

19 1596.80 179.80 1100.03 802.90 58.51 198.48 1003.02 1226.01 2.66 2101.40 

20 1646.10 143.10 1248.40 789.57 0.11 197.51 1003.51 1241.66 0.00 2235.47 

21 1629.10 0.00 1076.89 778.51 139.56 188.60 1001.86 1285.85 0.00 2044.00 

22 1574.70 0.00 717.25 699.71 355.58 151.48 999.09 1292.31 0.00 1568.45 

23 1479.00 0.00 459.68 589.95 390.27 125.26 989.70 1305.04 0.00 1174.89 
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Anexo-Tabela 2 – Potência média (MW) dos 365 dias do ano 2017 obtida por hora e por tipo de produção. 

Hora Carvão Gás Natural Albufeiras Fios de Água Importação PRE Hidráulico PRE Térmico PRE Eólico PRE Fotovoltaica Hídrica 

           

0 1658.30 959.60 24.72 125.69 472.11 16.58 743.70 1344.51 0.00 166.99 

1 1556.70 866.70 2.01 40.07 551.10 15.88 735.58 1330.86 0.00 57.96 

2 1551.10 832.80 0.36 0.80 615.26 17.09 735.81 1352.81 0.00 18.25 

3 1543.10 852.60 0.34 0.67 617.27 16.89 737.15 1326.27 0.00 17.90 

4 1554.80 882.70 0.69 1.07 406.97 16.97 735.47 1335.73 0.00 18.72 

5 1645.60 1055.00 27.20 50.13 0.00 15.29 734.00 1346.93 0.00 92.63 

6 1699.30 1428.00 177.68 198.14 0.00 15.96 745.08 1399.20 0.01 391.78 

7 1731.00 1760.60 332.47 286.57 0.00 15.80 882.35 1366.32 12.42 634.85 

8 1737.80 1976.80 548.07 368.05 0.00 23.27 902.25 1244.85 95.44 939.39 

9 1748.30 1951.70 559.50 366.71 0.00 49.11 914.04 1055.61 189.83 975.33 

10 1750.10 2020.10 453.96 374.91 0.00 55.23 916.54 890.54 261.82 884.10 

11 1752.40 2002.70 424.90 388.22 0.00 54.33 915.97 728.95 308.80 867.44 

12 1752.90 1990.50 420.81 358.86 0.00 48.44 912.49 715.87 329.17 828.11 

13 1751.30 1931.90 245.80 256.25 0.00 44.56 905.59 769.73 327.47 546.61 

14 1718.40 1926.10 142.91 201.81 221.29 41.42 892.94 766.89 306.68 386.14 

15 1712.80 1874.30 163.77 179.42 200.54 43.41 896.93 842.47 271.15 386.60 

16 1714.90 1908.50 241.68 189.00 0.00 45.64 900.18 935.52 220.88 476.32 

17 1723.30 1942.80 391.94 264.62 0.00 46.47 909.59 1072.91 132.71 703.04 

18 1738.90 2007.70 583.15 333.61 0.00 47.81 911.85 1233.71 55.80 964.57 

19 1749.10 2035.60 856.32 412.90 0.00 55.49 918.70 1285.99 2.35 1324.71 

20 1752.40 2012.60 1044.49 504.49 0.00 62.75 921.75 1319.30 1.35 1611.73 

21 1750.80 1893.30 663.01 405.49 0.00 55.09 922.22 1370.41 0.00 1123.59 

22 1729.50 1592.00 238.55 304.13 0.00 32.42 919.64 1405.46 0.00 575.10 

23 1711.10 1179.80 139.64 247.45 42.86 18.48 913.98 1395.59 0.00 405.57 
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Anexo-Tabela 3 – Quadro de disponibilidade de energia eléctrica para consumo em GWh (DGEG 2017) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PRODUÇÃO TÉRMICA BRUTA 34 558 32 541 32 681 33 278 27 953 30 697 29 155 24 114 23 448 30 014 29 901 

Carvão 14 958 12 398 11 196 12 863 7 100 9 848 13 087 11 838 11 952 14 727 12 630 

Petróleo 5 205 4 812 4 110 3 266 3 006 2 686 2 189 1 698 1 484 1 312 1 299 

Cogeração 2 450 2 371 1 984 1 817 1 710 1 526 1 036 684 616 466 420 

Gás Natural 12 346 13 124 15 198 14 717 14 903 14 915 10 669 7 228 6 708 10 563 12 582 

Cogeração 2 199 2 300 2 312 2 930 3 878 4 326 4 804 5 578 5 076 4 957 4 827 

Biomassa (1) 1 704 1 882 1 852 2 087 2 614 2 923 2 951 3 051 3 049 3 104 3 070 

Cogeração 1 309 1 392 1 346 1 375 1 570 1 734 1 721 1 790 1 778 1 738 1 738 

Outros Não Renováveis(2) 345 325 325 345 330 325 259 299 255 308 320 

Cogeração 0 10 9 13 8 13 13 13 14 16 15 

(1) - inclui resíduos vegetais/florestais, licores sulfítivos, biogás e RSU (parte renovável).         

(2) - inclui resíduos industriais e RSU (parte não renovável).           
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Anexo B. Parque Automóvel  
Anexo-Tabela 4 – Parque automóvel em Portugal (ACAP 2015) . 

Anos Ligeiros de Passageiros Veículos Veículos Total 

e Todo-o-Terreno Comerciais Ligeiros (*) Pesados 
Unidades % Unidades % Unidades % Unidades 

1974 692000 82.0    124000 14.7    28000 3.3    844000 

1975 752000 82.5    130000 14.3    29000 3.2    911000 

1976 824000 83.0    138000 13.9    31000 3.1    993000 

1977 872000 82.3    154000 14.5    34000 3.2    1060000 

1978 898000 81.5    167000 15.2    37000 3.4    1102000 

1979 923000 80.7    181000 15.8    40000 3.5    1144000 

1980 954000 79.2    205000 17.0    46000 3.8    1205000 

1981 1004000 78.0    232000 18.0    52000 4.0    1288000 

1982 1056000 77.1    257000 18.8    57000 4.2    1370000 

1983 1109000 77.4    265000 18.5    59000 4.1    1433000 

1984 1153000 77.8    269000 18.2    60000 4.0    1482000 

1985 1202000 78.0    277000 18.0    62000 4.0    1541000 

1986 1254000 78.1    287000 17.9    64000 4.0    1605000 

1987 1309000 77.7    307000 18.2    68000 4.0    1684000 

1988 1448000 78.3    328000 17.7    73000 3.9    1849000 

1989 1496000 78.4    336000 17.6    75000 3.9    1907000 

1990 1630000 74.2    465000 21.2    103000 4.7    2198000 

1991 1829000 74.8    503000 20.6    112000 4.6    2444000 

1992 2053000 75.8    535000 19.8    119000 4.4    2707000 

1993 2247000 75.8    587000 19.8    131000 4.4    2965000 

1994 2445000 75.5    660000 20.4    132000 4.1    3237000 

1995 2611000 76.0    690000 20.1    134000 3.9    3435000 

1996 2809000 76.4    725000 19.7    142000 3.9    3676000 

1997 3021000 76.6    784000 19.9    139000 3.5    3944000 

1998 3239000 76.5    857000 20.2    140000 3.3    4236000 

1999 3469000 76.5    921000 20.3    145000 3.2    4535000 

2000 3593000 75.6    1008000 21.2    149000 3.1    4750000 

2001 3746000 75.6    1057000 21.3    154000 3.1    4957000 

2002 3885000 75.6    1095000 21.3    158000 3.1    5138000 

2003 3966000 75.7    1119000 21.4    156100 3.0    5241100 

2004 4100000 75.8    1150000 21.3    155700 2.9    5405700 

2005 4200000 76.0    1170000 21.2    153270 2.8    5523270 

2006 4290000 76.3    1184000 21.0    151000 2.7    5625000 

2007 4379000 76.5    1198000 20.9    150100 2.6    5727100 

2008 4408000 76.6    1200000 20.8    149400 2.6    5757400 

2009 4457000 76.7    1204000 20.7    148500 2.6    5809500 

2010 4480000 76.8    1205000 20.7    147600 2.5    5832600 

2011 4522000 77.0    1206000 20.5    145000 2.5    5873000 

2012 4497000 77.4    1170000 20.1    140100 2.4    5807100 

2013 4480000 77.9    1137000 19.8    136200 2.4    5753200 

2014 4496000 78.2    1118000 19.5    133500 2.3    5747500 
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Anexo-Tabela 5 – Parque automóvel de veículos eléctricos em Portugal (ACAP 2017). 

Ano Veículos eléctricos 

2010 18 

2011 221 

2012 286 

2013 452 

2014 641 

2015 1286 

2016 2042 

2017 3682 
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Anexo C. Resultados SimaPro 
 

Anexo-Tabela 6 – Resultados da comparação entre um veículo diesel e um veículo eléctrico segundo o método ReCiPe. 

 
Categoria de impacte 

 
Unidade 

 
Diesel LX 
Agressivo 

 
Diesel LX 

Eco 

 
Diesel LX 
Normal 

 
Diesel PT 
Agressivo 

 
Diesel PT 

Eco 

 
Diesel PT 
Normal 

 
Eléctrico 

LX 
Agressivo 

 
Eléctrico 

LX Eco 

 
Eléctrico 

LX 
Normal 

 
Eléctrico 

PT 
Agressivo 

 
Eléctrico 
PT Eco 

 
Eléctrico 

PT 
Normal 

Aquecimento global kg CO2 eq 0.199371 0.15149 0.175437 0.194662 0.148273 0.171463 0.149743 0.121138 0.135441 0.16662 0.132698 0.149659 

Destruição da camada do ozono kg CFC11 eq 8.08E-08 6.21E-08 7.14E-08 7.89E-08 6.08E-08 6.99E-08 6.05E-08 5.05E-08 5.55E-08 6.65E-08 5.45E-08 6.05E-08 

Radiação ionizante kBq Co-60 eq 0.005322 0.004727 0.005025 0.005264 0.004687 0.004975 0.010996 0.008692 0.009844 0.012356 0.009623 0.01099 

Formação de ozono (saúde 
humana) 

kg NOx eq 0.000848 0.000624 0.000736 0.000826 0.000609 0.000718 0.000481 0.00041 0.000445 0.000522 0.000438 0.00048 

Formação de partículas kg PM2.5 eq 0.000243 0.0002 0.000221 0.000239 0.000197 0.000218 0.000334 0.000275 0.000304 0.000368 0.000299 0.000334 

Formação de ozono (ecossistemas 
terrestres) 

kg NOx eq 0.000864 0.000639 0.000752 0.000842 0.000624 0.000733 0.000546 0.000475 0.000511 0.000588 0.000504 0.000546 

Acidificação kg SO2 eq 0.000623 0.000491 0.000557 0.00061 0.000482 0.000546 0.000869 0.000691 0.00078 0.000975 0.000763 0.000869 

Eutrofização aquática kg P eq 2.95E-05 2.86E-05 2.91E-05 2.94E-05 2.86E-05 2.90E-05 9.81E-05 8.80E-05 9.30E-05 0.000104 9.20E-05 9.80E-05 

Eutrofização marinha kg N eq 2.14E-06 2.02E-06 2.08E-06 2.13E-06 2.02E-06 2.07E-06 5.88E-06 5.21E-06 5.55E-06 6.27E-06 5.48E-06 5.88E-06 

Ecotoxicidade terrestre kg 1,4-DCB 0.894696 0.856446 0.87557 0.890932 0.853877 0.872404 1.095605 1.036702 1.066154 1.130357 1.060506 1.095432 

Ecotoxicidade aquática kg 1,4-DCB 0.013101 0.013036 0.013069 0.013095 0.013031 0.013063 0.022254 0.020069 0.021162 0.023543 0.020952 0.022247 

Ecotoxicidade marinha kg 1,4-DCB 0.016869 0.016742 0.016806 0.016857 0.016733 0.016795 0.029478 0.026738 0.028108 0.031095 0.027846 0.02947 

Toxicidade humana cancerígena  kg 1,4-DCB 0.006944 0.006757 0.006851 0.006926 0.006745 0.006835 0.012395 0.011371 0.011883 0.013 0.011785 0.012392 

Toxicidade humana não cancerígena kg 1,4-DCB 0.145349 0.141525 0.143437 0.144973 0.141268 0.14312 0.416298 0.397797 0.407047 0.427213 0.405273 0.416243 

Transformação de solos m2a crop eq 0.005608 0.005507 0.005557 0.005598 0.0055 0.005549 0.007881 0.006751 0.007316 0.008548 0.007208 0.007878 

Esgotamento de recursos minerais kg Cu eq 0.000782 0.000771 0.000777 0.000781 0.00077 0.000776 0.001392 0.001351 0.001371 0.001416 0.001367 0.001392 

Esgotamento de recursos fósseis kg oil eq 0.065178 0.049201 0.05719 0.063606 0.048128 0.055867 0.035725 0.02971 0.032718 0.039274 0.032141 0.035707 

Consumo de água m3 0.000764 0.000673 0.000718 0.000755 0.000666 0.000711 0.00162 0.001287 0.001454 0.001817 0.001422 0.001619 

 



A7 
 

 

Anexo-Tabela 7 – Resultados da comparação entre um veículo diesel e um veículo eléctrico segundo o método ILCD. 

 
Categoria de impacte 

 
Unidade 

 
Diesel LX 
Agressivo 

 
Diesel LX 

Eco 

 
Diesel LX 
Normal 

 
Diesel PT 
Agressivo 

 
Diesel PT 

Eco 

 
Diesel PT 
Normal 

 
Electric 

LX 
Agressivo 

 
Eléctrico 

LX Eco 

 
Eléctrico 

LX 
Normal 

 
Eléctrico 

PT 
Agressivo 

 
Eléctrico 
PT Eco 

 
Eléctrico 

PT 
Normal 

Alterações climáticas kg CO2 eq 0.196687 0.149037 0.172868 0.192001 0.145836 0.168914 0.143532 0.116108 0.12982 0.159712 0.127191 0.143452 

Destruição da camada do ozono kg CFC-11 eq 3.33E-08 2.44E-08 2.89E-08 3.24E-08 2.39E-08 2.81E-08 9.73E-09 8.67E-09 9.20E-09 1.04E-08 9.09E-09 9.72E-09 

Toxicidade humana não 
cancerígena 

CTUh 4.95E-08 4.82E-08 4.89E-08 4.94E-08 4.81E-08 4.87E-08 1.28E-07 1.21E-07 1.24E-07 1.32E-07 1.24E-07 1.28E-07 

Toxicidade humana cancerígena CTUh 1.03E-08 1.01E-08 1.02E-08 1.03E-08 1.01E-08 1.02E-08 1.83E-08 1.69E-08 1.76E-08 1.92E-08 1.75E-08 1.83E-08 

Formação de partículas kg PM2.5 eq 0.000105 9.48E-05 9.99E-05 0.000104 9.41E-05 9.91E-05 0.000124 0.00011 0.000117 0.000132 0.000116 0.000124 

Radiação ionizante HH kBq U235 eq 0.014867 0.011628 0.013248 0.014548 0.011411 0.012979 0.013496 0.010791 0.012144 0.015091 0.011884 0.013488 

Radiação ionizante E (interim) CTUe 8.56E-08 6.39E-08 7.47E-08 8.35E-08 6.24E-08 7.29E-08 4.31E-08 3.53E-08 3.92E-08 4.78E-08 3.84E-08 4.31E-08 

Formação de ozono fotoquímico kg NMVOC 
eq 

0.000998 0.000755 0.000877 0.000974 0.000739 0.000857 0.00095 0.000864 0.000907 0.001001 0.000899 0.00095 

Acidificação molc H+ eq 0.001038 0.000806 0.000922 0.001015 0.000791 0.000903 0.001243 0.00099 0.001116 0.001392 0.001092 0.001242 

Eutrofização terrestre molc N eq 0.00355 0.002607 0.003079 0.003457 0.002544 0.003001 0.001705 0.001392 0.001549 0.001889 0.001519 0.001704 

Eutrofização aquática kg P eq 2.96E-05 2.87E-05 2.91E-05 2.95E-05 2.87E-05 2.91E-05 9.82E-05 8.81E-05 9.31E-05 0.000104 9.22E-05 9.82E-05 

Eutrofização marinha kg N eq 0.000326 0.000241 0.000284 0.000318 0.000235 0.000276 0.000166 0.000136 0.000151 0.000183 0.000148 0.000166 

Ecotoxicidade aquática CTUe 4.754021 4.733237 4.743629 4.751976 4.731841 4.741909 6.988577 6.287424 6.638001 7.402238 6.57078 6.986509 

Transformação de solos kg C deficit 0.588371 0.468906 0.528639 0.576616 0.460882 0.518749 0.267327 0.24025 0.253789 0.283302 0.251193 0.267248 

Consumo de água m3 water eq 2.75E-05 1.54E-05 2.15E-05 2.63E-05 1.46E-05 2.05E-05 0.000423 0.000279 0.000351 0.000508 0.000337 0.000423 

Esgotamento de recursos 
minerais e fósseis 

kg Sb eq 4.45E-05 4.44E-05 4.45E-05 4.45E-05 4.44E-05 4.45E-05 2.36E-05 2.31E-05 2.34E-05 2.39E-05 2.33E-05 2.36E-05 

Anexo-Tabela 8 – Emissões de CO2eq por km percorrido em ambos veículos consoante área e comportamento. 

 DLE DLN DLA DPE DPN DPA ELE ELN ELA EPE EPN EPA 
Veículo 32.467 32.467 32.467 32.467 32.467 32.467 39.809 39.809 39.809 39.809 39.809 39.809 
Combustível/Electricidade 102.983 126.930 150.865 99.767 122.957 146.156 61.407 75.705 90.002 72.963 89.918 106.872 
Bateria 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.466 8.471 8.477 8.470 8.477 8.483 
Outros 16.040 16.040 16.040 16.040 16.040 16.040 11.455 11.455 11.455 11.455 11.455 11.455 
Total 151.490 175.437 199.371 148.273 171.463 194.662 121.138 135.441 149.744 132.698 149.659 166.620 
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Anexo-Tabela 9 – Emissões de PM2.5eq por km percorrido em ambos veículos consoante área e comportamento. 

 DLE DLN DLA DPE DPN DPA ELE ELN ELA EPE EPN EPA 
Veículo 0.06802 0.06802 0.06802 0.06802 0.06802 0.06802 0.08527 0.08527 0.08527 0.08527 0.08527 0.08527 
Combustível/Electricidade 0.09177 0.11311 0.13445 0.08891 0.10958 0.13025 0.12644 0.15587 0.18531 0.15023 0.18514 0.22005 
Bateria 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.03342 0.03345 0.03347 0.03344 0.03347 0.03349 
Outros 0.04030 0.04030 0.04030 0.04030 0.04030 0.04030 0.02966 0.02966 0.02966 0.02966 0.02966 0.02966 
Total 0.20009 0.22142 0.24276 0.19722 0.21789 0.23856 0.27479 0.30425 0.33371 0.29860 0.33354 0.36847 

 

Anexo-Tabela 10 – Emissões de COVNMeq por km percorrido em ambos veículos consoante área e comportamento (método ILCD). 

 DLE DLN DLA DPE DPN DPA ELE ELN ELA EPE EPN EPA 
Veículo 0.11840 0.11840 0.11840 0.11840 0.11840 0.11840 0.14414 0.14414 0.14414 0.14414 0.14414 0.14414 
Combustível/Electricidade 0.52173 0.64303 0.76433 0.50544 0.62295 0.74045 0.18532 0.22847 0.27161 0.22019 0.27136 0.32253 
Bateria 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.03522 0.03524 0.03526 0.03524 0.03526 0.03529 
Outros 0.11522 0.11522 0.11522 0.11522 0.11522 0.11522 0.49923 0.49923 0.49923 0.49923 0.49923 0.49923 
Total 0.75536 0.87666 0.99795 0.73907 0.85657 0.97408 0.86391 0.90708 0.95025 0.89880 0.95000 1.00119 

 

Anexo-Tabela 11 – Emissões de NOxeq por km percorrido em ambos veículos consoante área e comportamento, com impacto na saúde humana (método ReCiPe). 

 DLE DLN DLA DPE DPN DPA ELE ELN ELA EPE EPN EPA 
Veículo 0.07363 0.07363 0.07363 0.07363 0.07363 0.07363 0.11754 0.11754 0.11754 0.11754 0.11754 0.11754 
Combustível/Electricidade 0.48059 0.59233 0.70406 0.46559 0.57383 0.68207 0.15193 0.18730 0.22268 0.18052 0.22247 0.26442 
Bateria 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.02435 0.02436 0.02438 0.02436 0.02438 0.02440 
Outros 0.07008 0.07008 0.07008 0.07008 0.07008 0.07008 0.14034 0.14034 0.14034 0.14034 0.14034 0.14034 
Total 0.62431 0.73604 0.84777 0.60930 0.71754 0.82578 0.43416 0.46955 0.50494 0.46276 0.50473 0.54670 

 

Anexo-Tabela 12 – Emissões de NOxeq por km percorrido em ambos veículos consoante área e comportamento, com impacto nos ecossistemas (método ReCiPe). 

 DLE DLN DLA DPE DPN DPA ELE ELN ELA EPE EPN EPA 
Veículo 0.07825 0.07825 0.07825 0.07825 0.07825 0.07825 0.09846 0.09846 0.09846 0.09846 0.09846 0.09846 
Combustível/Electricidade 0.48494 0.59769 0.71043 0.46980 0.57902 0.68823 0.15261 0.18814 0.22367 0.18132 0.22346 0.26559 
Bateria 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.02497 0.02499 0.02500 0.02499 0.02500 0.02502 
Outros 0.07561 0.07561 0.07561 0.07561 0.07561 0.07561 0.19897 0.19897 0.19897 0.19897 0.19897 0.19897 
Total 0.63880 0.75155 0.86428 0.62366 0.73287 0.84209 0.47501 0.51055 0.54610 0.50374 0.54589 0.58805 
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Anexo-Tabela 13 – Comparação entre carregamentos nos diferentes cenários segundo o método ReCiPe. 

Categoria de impacte Unidade CenZero 
00h_08h 

CenZero 
08h_16h 

CenZero 
16h_24h 

Avestruz 
00h_08h 

Avestruz 
08h_16h 

Avestruz 
16h_24h 

Lince 
00h_08h 

Lince 
08h_16h 

Lince 
16h_24h 

Aquecimento global kg CO2 eq 0.164135 0.159111 0.15539 0.147876 0.139509 0.132721 0.092355 0.097063 0.094457 

Destruição da camada do ozono kg CFC11 eq 6.46E-08 6.52E-08 6.44E-08 6.47E-08 6.34E-08 6.17E-08 6.36E-08 6.13E-08 6.09E-08 

Radiação ionizante kBq Co-60 eq 0.005309 0.005217 0.005249 0.005365 0.005405 0.00532 0.005324 0.005348 0.00526 

Formação de ozono (saúde humana) kg NOx eq 0.000477 0.000452 0.000446 0.000466 0.000437 0.000423 0.000319 0.00032 0.000316 

Formação de partículas kg PM2.5 eq 0.000314 0.000291 0.000288 0.000303 0.000281 0.000271 0.000184 0.000186 0.000184 

Formação de ozono (ecossistemas 
terrestres) 

kg NOx eq 0.000543 0.000518 0.000512 0.000532 0.000503 0.000489 0.000385 0.000386 0.000382 

Acidificação kg SO2 eq 0.000812 0.00074 0.00073 0.000779 0.000708 0.000676 0.000401 0.000406 0.000402 

Eutrofização aquática kg P eq 9.80E-05 9.38E-05 9.32E-05 9.58E-05 9.17E-05 8.99E-05 7.40E-05 7.47E-05 7.42E-05 

Eutrofização marinha kg N eq 5.98E-06 5.71E-06 5.66E-06 5.88E-06 5.60E-06 5.47E-06 4.56E-06 4.58E-06 4.51E-06 

Ecotoxicidade terrestre kg 1,4-DCB 1.059198 1.060998 1.053136 1.074686 1.072441 1.061584 1.068058 1.081902 1.057411 

Ecotoxicidade aquática kg 1,4-DCB 0.021331 0.021099 0.0211 0.021399 0.021106 0.021061 0.020913 0.020715 0.020678 

Ecotoxicidade marinha kg 1,4-DCB 0.028387 0.028099 0.028085 0.028455 0.028079 0.028003 0.027772 0.027547 0.027474 

Toxicidade humana cancerígena  kg 1,4-DCB 0.012475 0.01211 0.012092 0.01245 0.012038 0.011921 0.011218 0.011012 0.010989 

Toxicidade humana não cancerígena kg 1,4-DCB 0.415968 0.411666 0.410574 0.417762 0.41252 0.409884 0.3994 0.398525 0.396219 

Transformação de solos m2a crop eq 0.009469 0.009096 0.008788 0.015275 0.014122 0.013317 0.015458 0.0134 0.012937 

Esgotamento de recursos minerais kg Cu eq 0.001389 0.001383 0.001382 0.001397 0.001387 0.001384 0.001405 0.001394 0.001388 

Esgotamento de recursos fósseis kg oil eq 0.042337 0.042738 0.041406 0.037158 0.035792 0.033965 0.028189 0.029315 0.028208 

Consumo de água m3 0.00109 0.001356 0.001432 0.001134 0.00166 0.001716 0.001105 0.001626 0.001717 
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Anexo-Tabela 14 – Comparação entre carregamentos nos diferentes cenários segundo o método ILCD. 

Categoria de impacte Unidade CenZero 
00h_08h 

CenZero 
08h_16h 

CenZero 
16h_24h 

Avestruz 
00h_08h 

Avestruz 
08h_16h 

Avestruz 
16h_24h 

Lince 
00h_08h 

Lince 
08h_16h 

Lince 
16h_24h 

Alterações climáticas kg CO2 eq 0.157324 0.152716 0.149107 0.14159 0.133694 0.127175 0.088841 0.093422 0.090879 

Destruição da camada do ozono kg CFC-11 eq 1.31E-08 1.37E-08 1.33E-08 1.23E-08 1.22E-08 1.17E-08 1.35E-08 1.31E-08 1.26E-08 

Toxicidade humana não cancerígena CTUh 1.28E-07 1.26E-07 1.26E-07 1.30E-07 1.28E-07 1.27E-07 1.23E-07 1.22E-07 1.22E-07 

Toxicidade humana cancerígena CTUh 1.86E-08 1.81E-08 1.81E-08 1.86E-08 1.80E-08 1.78E-08 1.68E-08 1.65E-08 1.65E-08 

Formação de partículas kg PM2.5 eq 0.000119 0.000114 0.000114 0.00012 0.000114 0.000112 9.54E-05 9.50E-05 9.41E-05 

Radiação ionizante HH kBq U235 eq 0.006805 0.006732 0.006763 0.006824 0.006891 0.006792 0.006782 0.006847 0.006742 

Radiação ionizante E (interim) CTUe 2.35E-08 2.35E-08 2.36E-08 2.33E-08 2.37E-08 2.34E-08 2.32E-08 2.36E-08 2.33E-08 

Formação de ozono fotoquímico kg NMVOC eq 0.000947 0.000917 0.00091 0.000932 0.000898 0.00088 0.000757 0.000759 0.000754 

Acidificação molc H+ eq 0.001167 0.001065 0.001051 0.001122 0.001021 0.000975 0.000587 0.000593 0.000587 

Eutrofização terrestre molc N eq 0.001699 0.001584 0.001559 0.001682 0.00155 0.001482 0.001041 0.001033 0.001017 

Eutrofização aquática kg P eq 9.82E-05 9.40E-05 9.34E-05 9.62E-05 9.21E-05 9.03E-05 7.45E-05 7.51E-05 7.45E-05 

Eutrofização marinha kg N eq 0.000165 0.000154 0.000151 0.00016 0.000148 0.000142 9.84E-05 9.87E-05 9.72E-05 

Ecotoxicidade aquática CTUe 6.671648 6.602616 6.605418 6.698878 6.609914 6.600382 6.584092 6.514029 6.506502 

Transformação de solos kg C deficit 0.272318 0.283464 0.259641 0.31768 0.312742 0.285562 0.301043 0.341214 0.277661 

Consumo de água m3 water eq 0.000104 0.00022 0.000257 0.000134 0.000369 0.000399 0.000146 0.000371 0.000416 

Esgotamento de recursos minerais e fósseis kg Sb eq 2.36E-05 2.36E-05 2.35E-05 2.37E-05 2.37E-05 2.35E-05 2.38E-05 2.42E-05 2.37E-05 

 

Anexo-Tabela 15 – Emissões associadas à produção de electricidade para percorrer 1km no veículo eléctrico nos diferentes cenários e períodos de carregamento. 

  Cenário Zero Avestruz Lince 
Categoria de impacte Unidades 00h-08h 08h-16h 16h-24h 00h-08h 08h-16h 16h-24h 00h-08h 08h-16h 16h-24h 
PAG g CO2eq 104.399 99.376 95.654 88.140 79.773 72.986 32.619 37.327 34.721 
PFP g PM2.5eq 0.165 0.143 0.140 0.155 0.133 0.122 0.036 0.038 0.036 
PFOT ILCD g COVNMeq 0.268 0.238 0.231 0.254 0.219 0.201 0.078 0.080 0.075 
PFOT humanos g NOxeq 0.195 0.169 0.164 0.184 0.155 0.140 0.037 0.038 0.034 
PFOT ecossistemas g NOxeq 0.221 0.195 0.190 0.210 0.181 0.166 0.062 0.063 0.060 
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Anexo D. Resultados Extra ACV 
 

Anexo-Tabela 16 – Emissões de GEE por quilómetro percorrido em cada tipo de veículo por cenário. 

 g CO2eq 

Diesel_LX 175.437 

Diesel_PT 171.463 

VE_LX_2017 135.441 

VE_PT_2017 149.659 

Cenário Zero_LX 164.135 

Cenário Zero_PT 183.462 

Avestruz_LX 147.876 

Avestruz_PT 164.150 

Lince_LX 92.355 

Lince_PT 98.205 
 

 

Anexo-Tabela 17 – Emissões totais do PA ao longo de um ano por cenário. 

  2017_30 2017_50 Cenário Zero_30 Cenário Zero_50 Avestruz_30 Avestruz_50 Lince_30 Lince_50 

Diesel_PT 6165 6166 5614 5675 6779 6915 4858 4934 

Diesel_LX 562 561 350 287 423 283 303 225 

VE_PT 5 3 1090 918 337 185 817 746 

VE_LX 2 3 230 383 204 341 101 169 

Total 6734 6734 7283 7264 7742 7724 6079 6073 

 


