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Resumo 

Esta dissertação foi realizada no âmbito do programa Galp 21, na empresa Caetano Coatings, que, demonstrando 

sensibilidade social e visão de futuro, propôs o desafio de calcular a sua “pegada carbónica” empresarial. 

Para o cálculo da “pegada carbónica” da empresa foi utilizado um método proposto pelo GHG Protocol e o valor 

obtido foi de 8359,97 ton CO2e. O tipo de consumo responsável pela maioria deste valor é o gás natural e a 

electricidade, que contribuem com 46% e 49%, respectivamente. A linha de produção que contribui de forma 

mais significativa é a Linha 7 – Anodização, com cerca de 30%, seguida da Linha 8 – Pintura Líquida, com 23%, 

das Linhas 1 e 2 – Lacagem, com 16%, e da Linha 6 – Pintura Líquida, com 12%. 

Além deste cálculo, foi desenvolvida para a empresa uma ferramenta digital e respectivo manual de instruções 

que permite, não só o seguimento do valor da pegada ao longo dos anos, mas também a previsão e diagnóstico 

do valor total de emissões, quando se prevêem alterações nos consumos. 

Foi também realizado um balanço ao método utilizado, a partir da experiência obtida. Com este balanço 

pretendeu-se identificar vantagens e desvantagens, e assim contribuir para futuros estudos, apontando 

fragilidades e pontos a melhorar, além do reconhecimento dos aspectos que dão solidez ao mesmo. 

Por fim, foram sugeridas medidas de redução de emissões às quais esteja associada uma redução nos custos de 

produção, e previstas possíveis reduções de emissões de GEE num projecto em fase de implementação. 

Palavras Chave: Pegada Carbónica Empresarial, Avaliação de Emissões de GEE, GHG Protocol, Gases de Efeito de 

Estufa, GEE 
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Abstract 

This dissertation was made under the Galp 21 project with the company Caetano Coatings, who showed 

environmental awareness and vision, and proposed the challenge which consisted of a calculation of their 

corporate “carbon footprint”. 

To perform this calculation, it was chosen the method proposed by the GHG Protocol and the value obtained 

was 8359.97 ton CO2e. The type of emission source that was most responsible for this value was the use of 

natural gas and electricity, which contributed with 46% and 49%, respectively. The line of production which 

contributed the most was the Line 7 – Anodization, with about 30%, followed by Line 8 – Liquid Painting, with 

23%, Lines 1 and 2 – Powder Painting, with 16%, and Line 6 – Liquid Painting, with 12%. 

Besides this calculation, it was developed for the company a digital tool and respective instructions manual that 

allows, not only the monitoring of the carbon footprint, but also the ability to predict and diagnose the total 

value of this emissions, when it’s predicted that the consume patterns are going to change. 

It was also made a reflexion on the method and approach used, using the gathered experience. With this 

reflexion it was intended to identify advantages and disadvantages, contributing to futures works, by pointing 

improvement aspects, as well as recognising strong features that give consistency to the protocol. 

At last, it was proposed emissions and cost reduction measures, as well as predict possible emissions reduction 

for a project in implementation phase. 

Key Words: Corporate Carbon Footprint, GHG Emissions Assessment, GHG Protocol, Greenhouse Gases, GHG 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento e Motivação 

O aquecimento global é, hoje em dia, uma das maiores preocupações a nível global. O último relatório publicado 

pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), a referência internacional neste assunto, vem reforçar 

a realidade desta problemática. Neste relatório, o IPCC aponta para o evidente aquecimento do nosso planeta, 

e refere que, desde 1950, as alterações climáticas a que temos assistido não têm precedente ao longo dos últimos 

milhares de anos. Além disto, o IPCC aponta como causa destas alterações a influência da espécie humana, 

referindo que é cada vez mais inequívoco que as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) com origem 

antropogénica são a principal causa deste aquecimento. Estas emissões têm vindo a aumentar desde a era pré-

industrial devido ao crescimento económico e populacional, tendo a concentração de dióxido de carbono, 

metano, e óxido nitroso, atingido níveis sem precedente há pelo menos 800 000 anos. Na Figura 1 conseguimos 

perceber a influência da espécie humana nas concentrações destes gases. 

 

Figura 1 - a) Média global da concentração de gases com efeito de estufa b) Emissões globais antropogénicas de CO2 [1] 

Os efeitos destes gases, juntamente com outros impactos provenientes da actividade da nossa espécie, têm sido 

detectados no sistema do clima, sendo extremamente provável que sejam a causa do aquecimento global a que 

temos assistido. Nas últimas décadas, este aquecimento tem sido a causa de alterações nos sistemas naturais e 
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humanos, afectando todos os continentes e oceanos, demonstrando a sensibilidade que estes sistemas têm à 

variação do clima. Uma das alterações mais preocupantes prende-se com a alteração da pluviosidade e o 

derretimento de neves e gelo, alterando sistemas hidrológicos, e afectando os recursos hídricos na sua qualidade 

e quantidade. Além disto, esta alteração também provoca mudanças nos ecossistemas, alterando padrões 

migratórios, populações, e interacções entre espécies. Têm sido também identificadas alterações nas actividades 

agrícolas, tendo-se verificado um maior impacto negativo do que positivo nas colheitas globais. Por fim, desde 

1950, têm-se também observado alterações nos acontecimentos meteorológicos e climáticos extremos [1]. 

Em Portugal, a organização responsável pelas questões ambientais é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

Esta agência lança todos os anos um relatório sobre o estado do ambiente e clima em Portugal, informando a 

população sobre vários aspectos. No relatório de 2017, uma das áreas em que a APA se debruça é a Energia e 

Clima, dando dados bastante relevantes. Nesta área, o relatório destaca “Em 2016, as temperaturas médias, 

mínimas e máximas apresentaram valores superiores à normal 1971-2000, sendo que, no mês de Janeiro e no 

período de Junho a Outubro verificaram-se anomalias superiores a +1.0 oC” [2]. Na Figura 2 é ainda possível 

observar uma ligeira subida da temperatura média portuguesa de 1971 a 2000. 

 

Figura 2 - Temperaturas mínimas e máximas anuais do ar em Portugal Continental - desvios em relação à norma 1971-2000 
[2] 

Por estas razões torna-se essencial enfrentar este problema, e uma vez que a principal causa do aquecimento 

global são as emissões de gases com efeito de estufa, é nesta área que se tem intervindo para tentar diminuir as 

consequências das alterações climáticas. Em 1997, a United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) foi responsável pela assinatura do protocolo de Quioto, um acordo entre praticamente todos os países 

do mundo, onde ficou estabelecido quais os principais GEE (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6), e onde todos esses 

países fizeram um compromisso em limitar ou diminuir as emissões resultantes das suas actividades. A título de 

exemplo, Portugal ficou responsável por reduzir as suas emissões de GEE para 92% do ano base [3]. Segundo 

Falkner [4, 4] e a UNFCCC [5], apesar da assinatura deste acordo, as emissões continuaram a subir e, em 2009, 

durante a conferência de Copenhaga, tentou arranjar-se um sucessor para o protocolo de Quioto, que acabou 

por falhar também. Após mais de 20 anos a tentar implementar limites obrigatórios para as emissões de GEE, 
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sem nunca ter conseguido melhorar esta situação, mudou-se então de estratégia com a assinatura do acordo de 

Paris, onde cada país ficou mais livre para definir as suas próprias metas de redução e política nacional. Este 

acordo estabelece uma abordagem mais realista e espera assim conseguir manter o aumento da temperatura 

média do globo bem abaixo dos 2o C. 

Neste esforço para combater o aquecimento global, em Janeiro de 2007, a União Europeia (UE), propôs aos seus 

estados-membro um plano para reduzir as emissões provenientes do consumo energético. Dois meses depois, 

os estados-membros adoptaram esse plano, que consistia no aumento em 20% da eficiência energética, uma 

redução de 20% nas emissões de GEE, 20% da energia consumida na UE ser de origem renovável até 2020, e 10% 

do combustível automóvel ser biocombustível até 2020 [6]. Neste contexto, a 28 de Fevereiro de 2013, foi 

aprovado em conselho de ministros Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética para o período 2013-

2016 e o Plano Nacional de Acção para as Energias Renováveis para o período 2013-2020, que, de acordo com 

as políticas europeias, tinham como objectivo “ (i) 20% de redução das emissões de gases com efeito de estufa 

relativamente aos níveis de 1990, (ii) 20% de quota de energia proveniente de fontes renováveis no consumo 

final bruto e (iii) 20% de redução do consumo de energia primária relativamente à projecção do consumo para 

2020” [7]. Também em 2007, a Galp Energia lançou o Programa Galp 20-20-20, que consistia na atribuição de 

uma série de bolsas de investigação a estudantes, com o objectivo de estes desenvolverem soluções de eficiência 

energética em empresas clientes [8]. Em 2017, o programa passou a chamar-se Galp 21, pois são atribuídas 21 

bolsas anualmente, e em 2018 o programa começou a responder a um novo desafio, o da Economia Circular [9]. 

É neste programa que se insere esta dissertação.  

1.2. Objectivos 

O objectivo desta dissertação prende-se com a avaliação da quantidade de emissões de GEE provenientes das 

actividades da Empresa Caetano Coatings. Ao fazer esta avaliação, pretendeu-se também desenvolver um 

sistema de gestão que permita à empresa fazer esta avaliação ao longo dos próximos anos consistentemente, a 

fim de garantir um seguimento do impacto que os seus processos de produção têm no aquecimento global. Por 

fim, após feita a determinação da quantidade de emissões GEE, são propostas várias medidas que visam diminuir 

esse impacto, utilizando para tal, uma abordagem com recurso à melhoria da eficiência energética dos processos 

e utilizando o conceito de Economia Circular. 

A avaliação da quantidade de emissões de GEE e o sistema de gestão pode resultar em vantagens para a empresa 

Caetano Coatings. Segundo o Corporate Accounting and Reporting Standard, um guia criado pelo GHG Protocol, 

actualmente o modelo de avaliação de emissões GEE mais utilizado globalmente [10], uma das vantagens 

prende-se com o facto de, estando a empresa na posse desta informação, é possível identificar riscos e 

oportunidades relacionadas com estas emissões, podendo adoptar medidas de redução que apresentam 

benefícios financeiros e preparar-se para eventuais exposições a legislação que possa surgir. Além disto, tendo 

esta informação, é possível informar o público da situação da empresa e participar em programas de redução 

voluntária de emissões de GEE que permitem à empresa melhorar a sua imagem externa [11]. 
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As medidas de diminuição destas emissões vão ao encontro do que tem sido a estratégia nacional para esta 

problemática, tentando reduzir o impacto das actividades da empresa no aquecimento global através da 

melhoria da eficiência energética dos processos. Através destas medidas é possível não só a redução de 

emissões, mas também o melhoramento da competitividade da empresa, tornando os seus processos mais 

baratos e aproveitando recursos que de outra maneira seriam desperdiçados. 

Por fim, estando a área da avaliação das emissões de GEE ainda num processo evolutivo, são dadas orientações, 

a partir da experiência obtida, para a determinação destas emissões na indústria da utilização de solventes, área 

de actividade da Caetano Coatings. 

1.3. Estrutura do Documento 

A dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos. No capítulo 1, é feito um enquadramento da problemática 

do aquecimento global e dos esforços que estão a ser postos em prática para seja possível controlar os seus 

efeitos nefastos, além das tentativas de reduzir o aumento da temperatura média do planeta. De seguida, são 

apresentados os objectivos desta dissertação, sendo depois feita uma apresentação das actividades da empresa 

onde este projecto vai estar inserido. No capítulo 2, é feita uma revisão bibliográfica dos vários significados que 

a expressão “pegada carbónica” tem tomado ao longo do tempo, além de ser feita uma breve explicação do 

efeito dos gases de efeito de estufa no aquecimento global. Por fim, é feito um levantamento dos vários métodos 

existentes para o cálculo de uma “pegada carbónica” e de como estes têm evoluído. No capítulo seguinte, o 

capítulo 3, é apresentada a metodologia utilizada nesta dissertação, assim como todas as adaptações, recolhas 

de informação, e decisões que foram necessárias tomar para a realização do cálculo da “pegada carbónica” da 

empresa Caetano Coatings. Após este capítulo, no capítulo 4, são então apresentados os resultados obtidos, 

assim como as conclusões retiradas dos mesmos. São também apresentadas algumas ilações retiradas da 

experiência obtida durante a execução do projecto, além de sugestões de medidas de redução de emissões com 

vista à redução dos custos de produção. Por fim, no capítulo 5, são referidas as principais conclusões retiradas 

no decorrer desta dissertação, além de serem feitas sugestões acerca de trabalhos futuros. 

1.4. Caso de Estudo: Caetano Coatings 

De acordo com o seu site1, “A Caetano Coatings iniciou a sua actividade em 1991, no Carregado, a cerca de 30 

km de Lisboa, Portugal, integrada no Grupo Salvador Caetano, enquanto divisão industrial de decapagem, 

metalização e pintura de materiais ferrosos e não ferrosos. Desde então tem vindo a alargar a sua actividade a 

novas áreas de negócio, como a pintura de componentes para a indústria automóvel e os pavimentos industriais, 

registando um crescimento sustentado ao longo dos anos e investindo de forma intensiva em inovação e diversas 

tecnologias de revestimentos industriais e tratamento de superfícies aplicáveis a várias indústrias, exportando 

95% da sua produção.” [12]. 

                                                                 
1 URL: http://www.caetanocoatings.pt/pt/empresa/quem-somos 



  

5 

 

Actualmente, a Caetano Coatings encontra-se dividida em dois ramos: Automotive e Divisão de Protecção de Aço 

e Betão & Pavimentos Industriais (DPAB). A primeira engloba todas as linhas de produção que se encontram no 

parque industrial do Carregado, e a segunda dedica-se a trabalhos no exterior. No parque industrial, encontram-

se seis linhas de pintura e uma linha de limpeza de peças. 

As primeiras linhas de pintura são as linhas 1 e 2 de lacagem, que se trata dum revestimento com tinta em pó de 

poliéster e com um verniz também em pó de poliéster. Estas linhas funcionam em separado, sendo que o pré-

tratamento das peças em ambos é específico de cada projecto, sendo essa a principal diferença entre elas. Na 

linha 1, durante o pré-tratamento as peças passam pelos processos de pré-desengorduramento, 

desengorduramento, lavagem com água industrial, desoxidação seguida de nova lavagem com água industrial, 

lavagem com água desmineralizda por osmose em membranas, passivação com recurso a silanos, que serve para 

melhorar a resistência à corrosão da pintura, e, por fim, uma nova lavagem com água osmotizada. A presença 

destas etapas no tratamento total da peça depende sempre do projecto em questão. Na linha 2, o pré-

tratamento é semelhante mas não contém a fase de desoxidação. Após o pré-tratamento, a fase de pintura é 

igual em ambas as linhas. Primeiro a peça passa por uma fase de secagem e arrefecimento, sendo de seguida 

aplicada a pintura com a tinta em pó de poliéster. Após esta fase, a peça passa num forno onde se dá a fase de 

polimerização da tinta, sendo depois arrefecida, antes de levar a segunda camada de revestimento, o verniz em 

pó de poliéster. Por fim, a peça volta a passar por um forno para se dar a polimerização da camada do verniz, 

sendo de seguida recolhida para ser embalada. 

Uma vez que já não existem as linhas 3 e 4, a linha seguinte é a linha 5 de Cataforese. Nesta linha, a pintura é 

feita através da aplicação de um campo eléctrico que vai fazer com que a tinta adira à peça. À semelhança das 

linhas 1 e 2, na linha de Cataforese, as peças a ser pintadas passam primeiro por um processo de pré-tratamento, 

que consiste numa fase de pré-desengorduramento e desengorduramento, sucedida duma lavagem com água 

industrial. Em seguida, a peça passa pelas fases de activação, fosfatação, e passivação, que consistem num 

tratamento que facilita a aderência da tinta à peça e melhora a resistência à corrosão. Depois deste pré-

tratamento, passa-se à pintura por cataforese, onde as várias peças são submersas num banho que contém a 

tinta a ser utilizada. A tinta adere porque é imposta uma diferença de potencial entre a peça e o banho, fazendo 

com que as partículas de tinta carregadas positivamente se desloquem para a peça que actua como ânodo. Após 

a pintura, as peças passam por uma lavagem onde é removido o excesso de tinta, sendo esse excesso 

reaproveitado através de um sistema de ultrafiltração. Após esta lavagem a peça passa por um forno onde se dá 

a polimerização da tinta, sendo depois arrefecida e recolhida para ser embalada. 

A linha que se segue é a 6, de pintura líquida. Nesta linha, as peças passam também por um processo de pré-

tratamento, onde a peça passa pelas fases de desengorduramento, lavagem com água industrial e 

desmineralizada, sopragem e secagem. De seguida, vai para a primeira cabine de pintura, onde é aplicado o 

primário, passando depois por uma estufa onde se dá a cura (processo de secagem) dessa camada. Depois da 

aplicação do primário, a peça é então pintada com a cor desejada, sendo posteriormente aplicado um verniz. 

Após esta aplicação, a peça passa novamente por uma estufa onde se dá a cura do verniz e, após esta fase, está 

pronta para ser recolhida e embalada. 
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A linha 7 é a de Anodização, um processo que consiste na formação de um óxido na superfície da peça que vai 

garantir uma maior protecção à camada de tinta. Como em todas as linhas, a peça começa por passar por um 

processo de pré-tratamento, que contém as fases de pré-desengorduramento, desengorduramento, lavagem 

em cascata, desoxidação, desmuting ácido e alcalino, que consiste na eliminação de uma película que se forma 

na peça durante o pré-tratamento, e electropolimento. De seguida, a peça passa para a fase de anodização, onde 

se dá a formação do óxido, e por uma fase de electrocoloração ou coloração orgânica. Por fim, vem a selagem, 

a quente ou a frio, consoante o projecto. Todas estas fases consistem na imersão da peça em banhos específicos 

de cada objectivo, que podem ou não ser aquecidos e carregados electricamente. Por fim, a peça é seca e 

recolhida para ser embalada. 

A última linha é a 8, de pintura líquida, muito semelhante à linha 6, mas que apresenta uma dimensão muito 

maior. Sendo a linha mais recente na empresa, apresenta também uma maior sofisticação nos vários processos. 

Esta sofisticação é visível numa maior automatização dos processos, onde já existem programas capazes de 

controlar todo o percurso da peça, desde o pré-tratamento até ao último estágio de pintura, definido quais os 

estágios de pré-tratamento pelos quais a peça tem de passar, assim como todas as especificações da pintura. 

Por fim, é também a linha que possui os motores mais eficientes, sendo estes de categoria IE3 (eficiência 

premium), ao contrário dos motores presentas nas outras linhas que são de categoria IE1 (eficiência standard). 

Por fim, existe uma área dedicada apenas à limpeza e decapagem de peças. Esta zona contém dois fornos de 

decapagem por pirólise que são usados para limpar os suportes onde as peças são pintadas, e que acabam por 

acumular uma camada significativa de tinta ao longo do tempo. Além disso, contém também uma zona de 

decapagem química, composta por três tinas com banhos específicos, e uma zona com máquinas de lavagem de 

peças que têm um funcionamento semelhante ao de uma máquina de lavar a louça. 

Na última auditoria energética que a empresa realizou (em 2016, referente ao ano 2015), concluiu-se que o 

consumo energético total das instalações do parque industrial do Carregado é de 2.826,18 tep/ano. Sendo este 

valor superior a 500 tep/ano, é aplicado o regulamento SGCIE - Sistema de Gestão de Consumos Intensivos 

Energéticos, que faz com que a empresa tenha uma série de compromissos legislativos, como a realização de 

auditorias energéticas obrigatórias e a melhoria contínua da eficiência energética das instalações. 

Esta auditoria permitiu também perceber qual a repartição do consumo pelas várias linhas de produção e outros 

sectores das instalações, além da repartição por forma de energia utilizada como podemos ver na Figura 3. 

Por fim, esta auditoria permitiu também ter uma ideia da magnitude que cada forma de energia tem nas 

emissões de CO2 que resultam dos vários processos das instalações, além dos custos que estão associados ao seu 

consumo. Esta informação pode ser visualizada na Tabela 1. 

Tabela 1 - Custos e emissões de CO2 associados a cada forma de energia 
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Figura 3 - a) Consumos por linhas e sectores b) Consumos por forma de energia 
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2. Estado da Arte 

No início deste capítulo é dada uma breve definição e explicação sobre os gases de efeito de estufa (GEE). De 

seguida, são apresentados os esforços e trabalhos que têm sido realizados na tentativa de encontrar uma 

metodologia que permita perceber o impacto que as várias organizações e empresas presentes na sociedade 

têm no aumento da concentração destes gases na atmosfera. Por fim, são referidos alguns exemplos de projectos 

que tiveram essa avaliação como objectivo, tentando perceber as dificuldades encontradas. 

2.1. GEE e o Efeito de Estufa 

Em primeiro lugar, é essencial dar uma definição de avaliação das emissões de gases de efeito de estufa (GEE) 

de uma empresa/instituição. Para tal, é necessário, primeiro, definir o que são GEE. Segundo o IPCC [13], “GEE 

são os componentes gasosos da atmosfera, tanto naturais ou antropogénicos, que absorvem e emitem radiação 

com um comprimento de onda específico, que se encontra dentro do espectro da radiação emitida pela 

superfície terrestre, pela própria atmosfera, e pelas nuvens. É esta propriedade que causa o efeito de estufa. O 

vapor de água (H2O), o dióxido de carbono (CO2), o óxido nitroso (N2O), o metano (CH4), e o ozono (O3), são os 

principais gases de efeito de estufa na atmosfera terrestre.”. Além desta definição é também importante explicar 

o efeito de estufa. Quando a radiação solar chega ao nosso planeta, cerca de um terço é reflectida para o espaço 

enquanto a parte restante é absorvida pela superfície terrestre e pela atmosfera, tendo esta última um menor 

contributo. Para equilibrar o balanço energético, a superfície terrestre também emite radiação, sendo que parte 

dessa radiação é também absorvida pela atmosfera, sendo depois reemitida em todas direcções, aquecendo 

novamente a superfície terrestre e a atmosfera inferior. Este fenómeno permite que a superfície terrestre 

apresente uma temperatura superior àquela que teria sem atmosfera, sendo um requisito fundamental para a 

vida, uma vez que sem ele, essa temperatura seria abaixo do ponto de fusão da água [14]. Este fenómeno é 

facilmente compreendido através da Figura 4. 

 

Figura 4 - O efeito de estufa [14] 
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2.2. “Pegada Carbónica” 

Como já foi referido na Introdução, o efeito de estufa tem vido a aumentar, causando uma grande preocupação 

na comunidade científica internacional e na sociedade em geral. Com essa preocupação têm surgido várias 

metodologias e abordagens à problemática da determinação do impacto que uma empresa, organização, ou até 

mesmo um produto ou serviço específico têm no aumento deste efeito. Ao longo da evolução que estas 

metodologias têm sofrido, existe uma expressão que tem estado invariavelmente ligada a este assunto, a noção 

de “pegada carbónica”.  

Segundo Wiedmann e Minx [15], na altura em que escreveram o artigo, em 2008, o termo “pegada carbónica” 

começava a ser amplamente usado tanto na comunicação social, como no governo, e no mundo dos negócios. 

Uma pesquisa efectuada em Junho de 2007 na bibliografia científica originou 42 resultados, sendo o mais antigo 

de 2005. O conceito “pegada carbónica” estava associado à avaliação da quantidade de emissões de CO2, ou de 

GEE dados em CO2 equivalente, de uma empresa, organização, ou produto, mas não tinha sido sugerida nenhuma 

definição inequívoca pelas entidades que tinham realizado esses estudos. Uma das primeiras definições de 

“pegada carbónica” aparece num documento escrito pela BP, onde é referido que “pegada carbónica” é a 

quantidade de dióxido de carbono que resulta das várias actividades diárias, como lavar a roupa ou levar os filhos 

à escola. Além desta definição, o Carbon Trust, uma entidade independente que é especialista em soluções de 

sustentabilidade relacionadas com o carbono [16], sugere num relatório efectuado em 2006, que uma “pegada 

carbónica” consiste no cálculo das emissões totais de GEE, em dióxido de carbono equivalente, associadas ao 

ciclo de vida de um produto, da produção das matérias-primas até ao tratamento do produto quando este já não 

tem utilidade [17]. Esta definição é reforçada pelo PAS 2050, um guia publicado em conjunto pelo Carbon Trust 

e pelo DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs), o departamento do Reino Unido que se ocupa 

com a protecção do meio ambiente, da indústria agrícola, e da economia rural [18], que tem como principal 

objectivo dar uma metodologia para o cálculo das emissões de GEE ao longo duma cadeia de abastecimento [19]. 

Este termo parece evoluir a partir da noção de “pegada ecológica” [15], uma medida da quantidade de área 

terrestre produtiva que representa a área que seria necessária para satisfazer as necessidades de uma dada 

população ou economia, em termos de recursos e de tratamento de resíduos. Este conceito é sugerido por 

Wackernagel e Rees [20], e é aí que é introduzida a noção de “pegada”, uma medida de área para demonstrar 

um impacto ambiental causado por uma certa população ou economia. 

Os vários significados que existiam nessa altura partilham a facto de serem medidas de emissões de gases que 

contribuem para o aquecimento global e que têm origem na actividade humana. No entanto, é aí que acaba a 

semelhança, deixando uma grande incerteza sobre que gases incluir nessa avaliação, e que tipo de unidades 

utilizar nos resultados finais. Além disso, é também deixado à consideração se a avaliação deve conter as 

emissões indirectas desses gases e, no caso de essas serem consideradas, quais devem ser incluídas. 

O conceito começava a apresentar uma lógica de avaliação de ciclo de vida, uma ferramenta usada para avaliar 

o impacto ambiental e a utilização de recursos ao longo do ciclo de vida de um produto, desde a aquisição das 

matérias-primas e a fase de produção, até à sua utilização e tratamento dos resíduos [21, 22]. Além disso, 
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começavam a aparecer uma série de iniciativas de ONGs e entidades privadas para criar uma metodologia padrão 

para este tipo de avaliação. Observando a falta e a necessidade de uma definição concreta de “pegada 

carbónica”, Wiedmann e Minx [15] sugerem então que, “… carbon footprint is a measure of the exclusive total 

amount of carbon dioxide emissions that is directly and indirectly caused by an activity or is accumulated over 

the life stages of a product”. Ou seja, para Wiedmann e Minx, “… pegada carbónica é o total exclusivo de emissões 

de dióxido de carbono que são causadas directa ou indirectamente por uma actividade ou acumuladas durante 

o ciclo de vida de um produto”. 

Nesta definição, os autores deixam bem claro que apenas o dióxido de carbono deve ser tido em conta, apesar 

da existência de outros gases de efeito de estufa, sugerindo que seja proposta uma definição diferente que os 

inclua a todos, como por exemplo, uma “pegada climática”. Além disso, os autores abandonam a ideia da 

utilização de uma unidade de área para representar este impacto, referindo que a conversão para uma unidade 

de área requer uma série de suposições e simplificações que introduzem erros e incertezas [15]. Peters [23] 

também defende que a definição não deve conter qualquer referência à área onde é aplicada nem ao método 

utilizado, sendo apenas uma referência para o objectivo a alcançar. É referida a constante utilização de diferentes 

unidades para apresentar o resultado final, sendo, no entanto, mencionado que a utilização de medidas de área 

para representar a superfície terrestre que seria necessária para absorver as emissões resultantes das actividades 

analisadas é cada vez menos utilizada. Sobre este assunto, é verificado que a convenção diz que a expressão 

“pegada” representa uma medida de massa carbónica em vez de área. 

Por esta razão, alguns autores, como Hammond [24], sugerem que deve ser usado o termo “peso” em vez de 

“pegada”, de forma a melhor representar o conceito. Por fim, referem também a importância de existir uma 

clara definição das fronteiras da análise, de forma a evitar que importantes emissões sejam deixadas de parte, 

ou que exista uma dupla contabilização das mesmas. 

Em 2011, Wright et al. [25], fazem uma nova revisão bibliográfica desta definição. Neste artigo, referem que 

continua a haver uma certa incerteza quanto ao significado da expressão, apesar do crescente uso da mesma, 

continuando a haver uma série de questões por responder, ponto referido pelo próprio Wiedmann [26] num 

artigo que publicou posteriormente. Tendo isto em conta, os autores predispõem-se a estabelecer em que 

consiste verdadeiramente uma “pegada carbónica”, e se é uma medida de todo o impacto climático ou se apenas 

um indicador da influência humana na concentração de GEE na atmosfera. Além disso, tentam também perceber 

quais as fronteiras que estão associadas a esta análise e se este indicador é uma medida totalmente nova ou se 

é apenas uma avaliação de ciclo de vida com um nome diferente. 

É também dado ênfase aos coeficientes de Potencial de Aquecimento Global (PAG) sugeridos pelo IPCC, referindo 

que estes são cada vez mais utilizados quando são medidas várias emissões de GEE de forma a transformar todas 

as concentrações em dióxido de carbono equivalente. Esta técnica tem sido amplamente utilizada neste tipo de 

estudos. Estes coeficientes dão uma ideia do impacto que certos GEE têm no aquecimento global, comparando-

os com o CO2, geralmente tendo como referência um horizonte temporal de 20 ou 100 anos. São calculados 

analisando a capacidade desses GEE de absorver e emitir radiação e o impacto que têm no tempo de vida de 
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outros gases, podendo assim compará-los fidedignamente entre si. A título de exemplo, o coeficiente PAG100 

do CH4 é de 30, indicando que este tem 30 vezes mais potencial de aquecimento da atmosfera do que o CO2 [27]. 

É dado ênfase ao facto de, dada a incerteza sobre que gases devem ser incluídos na análise, certas organizações, 

como o Carbon Trust, tenham decidido usar o Protocolo de Quioto como referência, analisando todos os gases 

que foram indicados como gases de efeito de estufa, sendo eles o CO2, o CH4, o N2O, CFCs, PFCs, e SF6. No entanto, 

a inclusão de todos estes gases traz algumas dificuldades, uma vez que não é muito comum haver informações 

e dados relevantes sobre todos, tornando a sua análise mais morosa e custosa. Por fim, mencionam a definição 

de Weidmann e Minx [15], salientando o facto de na sua definição apenas considerarem o CO2, voltando a insistir 

na ideia de que um indicador que contenha uma maior quantidade de GEE deva ser referido como “pegada 

climática”. 

Após uma análise detalhada das várias metodologias utilizadas e da grande variedade de unidades que são alvo 

deste tipo de estudos, desde ciclos de vida de produtos, a pequenas organizações e até mesmo nações, Wright 

et al. [25] sugerem a seguinte definição “A measure of the total amount of CO2 and CH4 emissions of a defined 

population, system or activity, considering all relevant sources, sinks and storage within the spatial and temporal 

boundary of the population, system or activity of interest. Calculated as CO2e using the relevant 100-year global 

warming (GWP100).” Ou seja, definem como “pegada carbónica” uma medida do total de emissões de CO2 e de 

CH4 de uma certa população, sistema ou actividade, considerando todas as possíveis fontes de emissão e 

mitigação, calculadas como CO2e usando os coeficientes relevantes de PAG num horizonte de 100 anos. 

Na sua definição, os autores optam por incluir também o CH4, uma vez que este gás também tem um impacto 

elevado no aquecimento global, e é comum haver informações úteis à determinação da quantidade de emissões. 

Um dos pontos defendidos pelos autores para incluir estes e só estes dois GEE é o facto de existir um equilíbrio 

entre o impacto que têm no aquecimento da atmosfera e a facilidade de recolher os dados necessários aos 

cálculos, uma vez que se estes forem demasiado complicados, acabam por desencorajar as várias entidades a 

realizarem este tipo de estudos [25]. Além disso, com esta definição, esperam incluir todo o tipo de potenciais 

alvos da determinação de uma “pegada carbónica” e introduzem a utilização dos PAG100 como a referência para 

converter o CH4 em CO2 equivalente. 

Curiosamente, este é o último artigo que foi possível encontrar cujo principal foco é uma revisão da definição de 

“pegada carbónica”. A partir deste momento parece ter havido um desinteresse neste tipo de estudos ou uma 

aceitação generalizada desta definição, sendo, no entanto, relevante uma revisão exaustiva da mesma, 

principalmente após o lançamento do último relatório do IPCC em 2013. No entanto, as várias metodologias que 

existem continuam a escolher que gases analisar e que fronteiras definir consoante o tipo de objecto do estudo 

e o objectivo final do mesmo [23]. 

2.3. Metodologias 

O tipo de metodologia utilizada varia bastante consoante o objecto de estudo pelo que se torna pertinente dividir 

as várias metodologias existentes pelo tipo de sistema que analisam. Os sistemas que são alvo de avaliações de 
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“pegada carbónica” são, tipicamente, nações, regiões e cidades, sectores económicos e organizações/empresas, 

produtos e serviços, e pegadas individuais ou por residência [23, 25]. 

2.3.1. Nações, Regiões e Cidades 

Uma “pegada carbónica” de uma nação é, hoje em dia, uma tarefa bastante complicada, dada a dimensão das 

relações económicas mundiais, sendo motivo de discussão a que nação atribuir a responsabilidade das emissões, 

se à nação produtora ou à consumidora [25, 23, 28]. No entanto, este tipo de estudos é normalmente feito com 

uma análise input-output [29]. Segundo Kanemoto et al. [28], esta análise é feita através de um modelo 

Multiregional Input-Output, onde são analisadas as várias ligações económicas e analisadas várias bases de dados 

que contêm informação sobre as emissões dos diferentes sectores económicos do país e dos requisitos para 

produzir os produtos domésticos e importados. Este modelo distribui mais equitativamente as emissões por 

consumo e produção, dando uma informação fidedigna das emissões de cada país. Este modelo faz uma análise 

em vários países e no próprio país da percentagem de produção e consequentes emissões, que são consequência 

da procura do país em questão, originando um mapa do tipo presente na Figura 5. 

 

Figura 5 - Mapa das emissões de CO2 causadas pela procura dos EUA distribuídas pelo globo [28] 

A partir deste tipo de estudo são depois calculados os totais de emissões do país e dos seus vários sectores. 

Uma abordagem com base numa análise Environmental Input-Output consiste em utilizar tabelas de Input-

Output, regularmente compiladas pelas organizações responsáveis no país em questão, de forma a ter 

informação acerca do fluxo de produtos entre sectores económicos e dos seus impactos ambientais. Desta forma 

é possível ter dados para calcular as emissões ao longo das várias cadeia de abastecimentos que fazem parte de 

uma empresa. Segundo Huang et al. [30], estes modelos Input-Output foram desenvolvidos em primeiro lugar 

em 1936 para ajudar com o planeamento da produção industrial. Através de álgebra linear e da literatura 

económica disponível em cada país e região, estes modelos seguem todas as transacções financeiras através das 

redes de cadeia de abastecimento, de forma a obter a procura total de bens por parte do consumidor. Isto é 

feito para as várias cadeia de abastecimentos presentes numa economia, associando aos valores totais da 

procura, sendo depois possível calcular o impacto ambiental de cada sector, multiplicando o valor da procura 

total do mesmo, pelo valor da categoria desejada por unidade monetária (emissões por euro, por exemplo). 
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Quando se trata de analisar uma “pegada carbónica” de uma cidade, o tipo de análise muda. De acordo com 

Minx et al. [31], este tipo de análise tem visto vários desenvolvimentos, uma vez que as cidades são unidades 

responsáveis por uma grande parte das emissões de GEE. Um dos maiores desafios deste tipo de estudos, 

continua em grande parte a ser a recolha e disponibilização dos dados necessários aos cálculos. A inexistência 

de informações acerca dos consumos de vários sectores dentro de uma cidade e nos vários sectores económicos 

rurais dificulta bastante este processo. 

Este tipo de análises tem sido realizado de diversas formas ao longo dos últimos anos. Um tipo de abordagem 

consiste em contabilizar todas as emissões provenientes de fontes existentes no território correspondente à 

cidade. No entanto, este método deixa de fora todas as emissões que se situam a montante e a jusante das várias 

cadeia de abastecimentos de uma cidade, o que se traduz numa subestimativa das mesmas. Tendo isto em conta, 

Minx et al. [31] usam então uma abordagem que consiste em considerar todas as emissões a montante e a 

jusante dos vários ciclos de vida dos serviços e produtos consumidos dentro da cidade, tendo como principal 

foco o consumo de energia e analisando somente as emissões de CO2. 

Mi et al. [32], referem várias vantagens de se usar uma abordagem com foco no consumo ao invés de na 

produção, permitindo uma perspectiva do impacto das várias cadeia de abastecimentos e responsabilizando as 

cidades mais consumidoras. Este tipo de estudo devolve resultados como os da Figura 6, onde é possível ver as 

várias emissões divididas por sectores, sendo assim mais fácil priorizar intervenções. 

 

Figura 6 - Divisão das emissões de GEE por sector em Xangai [32] 

Todos estes estudos têm sido efectuados com recurso a Modelos Input-Output (MIO). Segundo Minx et al. [33], 

estes modelos fazem uma ligação entre dados de impacto ambiental, como por exemplo as emissões directas de 

GEE, de todos os sectores económicos numa economia e as várias transacções financeiras, permitindo assim 

distribuir impacto ambiental pelos vários grupos consumidores. Este tipo de atribuição de responsabilidade das 

várias emissões tem sido um ponto fundamental na vasta adesão a este método pela comunidade científica. 

2.3.2. Sectores e Organizações/Empresas 

Hoje em dia, existe uma crescente preocupação com o impacto das actividades de uma empresa no meio 

ambiente, sendo uma das principais, o contributo para o aumento da concentração de GEE na atmosfera. Esta 

preocupação vem tanto do lado dos consumidores como do lado das empresas, fazendo com estas comecem a 
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preocupar-se com o cálculo da sua “pegada carbónica”, de forma a poder expor aos seus clientes o seu impacto 

ambiental e os esforços que estão a pôr em prática para o diminuir. Além disso, com o aumento da legislação 

nesta matéria, algumas empresas já começaram a antecipar-se a possíveis imposições de limites de emissões, 

calculando as suas emissões de GEE e desenvolvendo medidas para as reduzir [25, 23]. 

Este interesse tem levado a que muitos estudos sejam feitos no sentido de desenvolver metodologias 

transversais que permitam depois comparar o desempenho entre empresas e que tragam alguma consistência 

e transparência ao processo. Além do desenvolvimento destas metodologias, têm também sido desenvolvidos 

protocolos e padrões para o modo como estas informações devem ser apresentadas ao público, de modo a dar 

mais segurança ao consumidor. 

Em Março de 2006, a International Organization for Standardization (ISO), uma ONG com sede em Genebra, 

Suíça, que tem como função criar normas e standards com vista a facilitar as relações entre diferentes mercados 

e promover a inovação [34], terminou o desenvolvimento de uma norma para a publicação e determinação das 

emissões de GEE. Esta norma, a ISO 14064, inclui requisitos para a criação de um inventário de emissões de GEE, 

de modo a que auditorias internas possam ser realizadas da forma mais credível e consistente. Desta forma, 

oferece às empresas e organizações interessadas uma maior flexibilidade e facilidade no desenvolvimento destes 

estudos, esperando assim motivá-las a realizá-lo [35]. 

Segundo Wintergreen e Delaney [35], a norma ISO começa por definir uma série de princípios que devem ser 

respeitados durante a interpretação do documento, além de servirem de referência caso surjam situações que 

não estejam previstas na norma. Estes princípios consistem em garantir a relevância, a plenitude, a consistência, 

o rigor, e a transparência, tanto dos dados recolhidos como dos métodos utilizados. De seguida, propõe um 

método para a determinação das fronteiras do estudo, tanto a nível organizacional como operacional. Para as 

fronteiras organizacionais estabelece duas abordagens, uma primeira com base no controlo, em que a empresa 

considera as actividades nas quais tem o poder decisão, financeiro ou operacional, e a segunda com base na 

equity share, ou seja contabilizando as emissões das empresas em que tem capital investido, sendo que neste 

caso é apenas considerada uma percentagem dessas emissões, correspondente à percentagem que a empresa 

detém nesse investimento. A escolha de uma destas abordagens deve ser escolhida de acordo com o tipo de 

estrutura que a organização empresa/apresenta. 

Quanto às fronteiras operacionais, a norma divide as várias emissões em dois tipos, directas e indirectas. As 

emissões directas são sempre incluídas no estudo e fazem parte deste grupo todas aquelas que são resultado 

directo das actividades que fazem parte dos vários processos da empresa. As indirectas podem ou não ser 

incluídas, no entanto as emissões que estão associadas à produção da electricidade consumida são sempre 

consideradas. Após definidas estas fronteiras, são recolhidos dados relativos aos consumos e à intensidade dos 

vários processos e as emissões são calculadas com o auxílio de factores de emissão. Por fim, as várias actividades 

são agrupadas e calcula-se assim a totalidade da “pegada carbónica”, tendo sempre atenção em manter as 

emissões directas e indirectas separadas. A Figura 7 ilustra esta metodologia num esquema simples de forma 

facilitar a compreensão da mesma. 
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Além de definir uma metodologia para a determinação das várias emissões de GEE, a norma ISO 14064 também 

define um formato para a divulgação dos resultados, salientando que todas as etapas da metodologia devem 

estar bem explícitas para evitar a falta de transparência. Por fim, apresenta também um método para efectuar a 

verificação dos cálculos, referindo os princípios a respeitar e a necessidade de ser feita por uma entidade 

independente [35]. 

 

Figura 7 - Esquema simplificado da metodologia proposta pela norma ISO 14064 [36] 

Esta norma baseia-se num protocolo internacional, criado em parceria pelo World Resources Institute (WRI) e 

pelo World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que apresenta pela primeira vez os métodos 

para realizar a análise proposta. O protocolo preenche assim este vazio, definindo uma metodologia concreta 

para a execução de todos os passos previstos na norma em que se baseia. Esta iniciativa é responsável pelo 

lançamento do guia A Corporate Accounting and Reporting Standard. Este guia teve uma primeira versão em 

2001 e uma revisão em 2004, e tem sido um sucesso internacional, com várias empresas e organizações a 

adoptarem a metodologia por ele proposta para fazer a avaliação do seu impacto no aumento da concentração 

de GEE na atmosfera [37]. 

A metodologia apresentada no guia é semelhante à da ISO 14064, explicitando como proceder para determinar 

que áreas da empresa analisar e como organizar as emissões em âmbitos ou scopes na literatura inglesa, para 

melhor fazer a recolha dos dados acerca das actividades da mesma. Estes âmbitos podem ser facilmente 

compreendidos na Figura 8. Além disso, são também dadas várias indicações sobre como proceder à divulgação 

dos resultados e é salientada a importância de realizar uma verificação da análise por uma entidade 

independente [11].  

Além desta metodologia, Kjaer et al. [38] aplicam uma metodologia híbrida utilizando uma análise Environmental 

Input-Output (EIO) complementada com uma análise baseada nos processos a três casos de estudo, sendo que 

dois deles são “pegadas carbónicas” empresariais e o outro é uma se foca apenas num produto. Esta abordagem 

híbrida faz uma junção destes conceitos com o objectivo de obter uma análise mais sólida e abrangente de todas 

as possíveis fontes de emissões e impacto ambiental. 
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Figura 8 - Os vários âmbitos previstos no GHG Protocol [39] 

Esta abordagem é consistente com a forma como os impactos ambientais são calculados numa Avaliação de Ciclo 

de Vida (ACV) tradicional, no entanto, esta informação é normalmente recolhida através de uma abordagem top-

down, ao contrário da ACV, que utiliza uma abordagem bottom-up. Recolhendo a informação deste modo, é 

possível contrariar um erro comum nas ACV que consiste na omissão de alguns processos, uma vez que a 

abordagem bottom-up tem um carácter relativamente subjectivo na altura da decisão sobre que processos 

incluir. Além disso, fazer uma abordagem de ACV para todos os produtos de uma empresa é uma actividade 

muito morosa e onerosa, tanto devido à extensão do trabalho como à habitual falta de dados sobre uma série 

de aspectos. 

Esta análise Input-Output vem assim dar solução a alguns problemas recorrentes numa ACV, no entanto não está 

isenta de desvantagens. Uma das principais críticas é o facto de esta análise sofrer de uma exagerada agregação 

de processos, dificultando assim a compreensão do impacto de um produto ou processo apenas. Além disto, são 

também apontadas como dificuldades, o uso de unidades monetárias, típicas das tabelas Input-Output, e a 

actualidade da informação, que pode induzir erros à análise. 

Tendo tudo isto em conta, os autores optam então por utilizar uma abordagem híbrida, típica destes casos, 

usando tabelas que misturem os dois tipos de informação ou completando a informação presenta nas tabelas 

Input-Output usuais com a informação obtida através das análises bottom-up duma ACV. 

Após uma análise dos resultados obtidos nos casos de estudo, os autores concluem que este tipo de abordagem 

facilita uma rápida primeira análise, sendo bastante fácil definir as fronteiras das actividades da empresa em 

estudo. Após definidas as fronteiras da empresa deste modo, é possível fazer uma análise sem incorrer da 
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omissão de processos, contribuindo para um estudo mais completo. Além disto, referem também que este tipo 

de abordagem é bastante útil para empresas com grandes impactos a montante das suas actividades, tornando 

o cálculo destes impactos mais rápido e barato. Por fim, concluem também que este tipo de abordagem facilita 

a definição de políticas de redução, sendo mais fácil identificar os processos e actividades mais críticas. 

2.3.2.1. GHG Protocol 

Como já foi referido, o GHG Protocol surge a partir de uma iniciativa do WRI e do WBCSD. Este protocolo vem 

preencher um vazio na regulamentação existente no que diz que respeito à avaliação e divulgação das emissões 

de GEE. Surgido em 2001, após três intensos anos de pesquisa e trabalho, junto de consultoras e organizações 

relacionadas com o ambiente e o mundo dos negócios, o GHG Protocol tem vindo a crescer, produzindo vários 

guias de auxílio à determinação das emissões de GEE, seja em produtos ou em corporações. Esta iniciativa tem 

assim o objectivo de criar uma plataforma fiável que permita às várias empresas e organizações fazer esta análise 

e a divulgação da mesma, além de permitir que tomem decisões informadas sobre a melhor maneira de melhorar 

a sua situação ambiental [40]. 

Green [37] defende que este standard foi amplamente aceite devido a três razões fundamentais que são comuns 

quando se fala de regulação privada. Estas razões dizem respeito ao facto de ter custos de aplicação reduzidos, 

haver uma vantagem em ser o primeiro, e melhorar a reputação da empresa, razões estas que não estavam 

presentes noutros standards. Além disto, o facto de este GHG Protocol apresentar normas e procedimentos de 

divulgação fáceis de utilizar, com a adição de apoio técnico, fez com que se tornasse bastante fácil para as 

empresas interessadas em obter esta informação, fazer este tipo de estudo. A praticabilidade do guia, 

juntamente com a crescente preocupação das empresas na eventual criação de legislação nesta área resultou 

então numa adesão em grande número por parte de todo o tipo de organizações. 

É devido a tudo isto que este standard é tão utilizado, sendo que, em 2016, 92% das empresas da Fortune 500 

que participam no Carbon Disclosure Project2 utilizaram directa ou indirectamente os guias do GHG Protocol 

[41]. 

2.3.3. Produtos e Serviços 

A avaliação da “pegada carbónica” de um produto ou serviço específico tem as suas origens na ACV, sendo uma 

componente da mesma. A ACV tem vindo a ser desenvolvida há vários anos e já tem tido papéis relevantes numa 

série de legislação, sendo bastante aceite na comunidade científica [23, 25]. 

Uma ACV consiste em avaliar todos os impactos ambientais que são causados ao longo duma cadeia de 

abastecimento de um produto ou serviço. Actualmente existem 5 normas ISO dedicadas somente a este tema, 

são elas a ISO 14040:2006, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043, e ISO 14044, o que demonstra a importância que 

tem sido dada a este tipo estudo [42]. 

                                                                 
2 Organização sem fins lucrativos que tem como objectivo aumentar o número de organizações que divulgam as 
suas emissões de GEE [66]. 
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Uma ACV consiste em analisar todas as etapas do ciclo de vida de um produto ou serviço, desde a produção das 

matérias-primas, até à sua produção e utilização, até ao tratamento dos resíduos que sobram quando este deixa 

de ter uso. Esta análise é feita em quatro fases, que podem ser vistas na Figura 9. 

 

Figura 9 - As quatro fases de uma ACV 1. Definição do objectivo e das fronteiras 2. Análise e criação do inventário 3. 
Avaliação dos impactos ao longo do ciclo-de-vida 4. Interpretação dos resultados [43] 

Utilizando o estudo da Figura 9 como exemplo, na primeira fase são definidos os objectivos do estudo e as 

fronteiras do mesmo. Numa ACV de um transporte de mercadorias, comparando o transporte por comboio com 

o transporte num camião, o objectivo poderia passar por perceber qual o que tem mais impacto para o ambiente, 

e as fronteiras poderiam incluir, a extracção e processamento dos recursos, a produção dos veículos e 

infraestruturas (carris ou as estradas), a operação do comboio/camião, e por fim, o tratamento dos resíduos 

(abate do comboio/camião). 

A segunda fase, a análise e criação do inventário, consiste na recolha de todos os inputs e outputs de cada 

processo estabelecido na primeira fase. Normalmente são analisadas toneladas de emissões e recursos de modo 

a perceber o impacto total dos vários processos. 

A terceira fase, todas as emissões e recursos são agrupados de acordo com o tipo de impacto que têm no meio 

ambiente e são convertidos em unidades comuns de modo a serem comparados. Como já foi referido, no 

impacto dos GEE, estes são transformados em CO2e a partir dos seus PAG de modo ter um valor total que seja 

capaz de os representar a todos num conjunto. No que diz respeito aos outros tipos de impacto, alguns já têm 

unidades comuns que são geralmente aceites pela comunidade científica, como o impacto para a saúde e para a 

toxicidade do ar. No entanto, existem outros, como o uso de água, e acidificação da mesma que têm diversas 

unidades, estando ainda a ser estabelecido um consenso sobre qual usar. É possível pesar que tipo de efeitos 

têm mais impacto no ambiente mas este tipo de comparação não é permitido ser comunicado ao público, uma 

vez que ainda não é completamente objectivo. 
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Por fim, a quarta e última fase consiste em interpretar os resultados e responder à questão proposta pelo 

objectivo na primeira fase. Na Figura 9 podemos observar que o transporte por comboio é claramente menos 

nocivo para o ambiente do que o transporte por camião [43, 44]. 

A “pegada carbónica” de um produto ou serviço é então uma parte da ACV, na medida em que apenas são 

consideradas as emissões de CO2 ou as dos GEE que se considerar relevantes. Um dos principais guias escritos 

sobre este assunto é o Guide to PAS2050, que surge duma iniciativa da DEFRA e do Carbon Trust, publicada pela 

British Standards Institution (BSI), uma instituição britânica que ajuda as empresas a alcançar melhores 

resultados através da melhoria da eficiência das suas actividades [19, 45]. Este guia tem como objectivo avaliar 

as emissões de GEE presentes no protocolo de Quioto associadas à cadeia de abastecimento de um determinado 

produto. 

Neste guia, a metodologia começa pela escolha do produto e dos objectivos do estudo. Em seguida, é desenhado 

o mapa dos processos, onde entram todas as etapas do ciclo-de-vida do produto. Após a criação deste mapa, é 

necessário estabelecer as fronteiras dos vários processos e discriminar todas as possíveis fontes de emissões. Na 

Figura 10 é possível ver que processos e recursos são normalmente incluídos em cada fase do mapa de processos.  

 

Figura 10 - Mapa de Processos e actividades e materiais típicos numa análise das fronteiras do ciclo-de-vida de um produto 
[19] 

Depois de definidas todas as actividades envolvidas na cadeia de abastecimento do produto, é necessário 

recolher informações sobre a intensidade das actividades e da quantidade de recursos. É depois a partir desta 

informação que é calculada a “pegada de carbono” através dos factores de emissão que estão associados às 

mesmas. Após realizados os cálculos são tidas em conta as incertezas do estudo, e são tomados os devidos 
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cuidados para que se possa confiar nos resultados finais. Estes vários processos podem ser verificados na Figura 

11. 

 

Figura 11 - Passos no cálculo da "pegada carbónica" de um produto ou serviço [19] 

2.3.4. Individuais ou por Residência 

As “pegadas carbónicas” individuais têm sido objecto de interesse por várias organizações, tendo como principal 

objectivo sensibilizar a população e educar o público para a problemática das alterações climáticas [25, 23]. Este 

tipo de análise é normalmente realizado com o recurso a calculadoras online que, partir de um questionário 

individual, calcula o impacto que cada indivíduo tem no aumento da concentração de emissões de GEE na 

atmosfera [46, 47]. 

Num estudo realizado por Kenny e Gray [46], os autores comparam seis modelos de calculadoras online com 

objectivo de perceber até que ponto os resultados obtidos são coerentes uns com os outros e se as metodologias 

utilizadas são transparentes para os utilizadores. Os autores comparam a calculadora do site Carbon Footprint, 

uma iniciativa privada certificada pela BSI e pelas normas ISO [48], a Resurgence, uma ONG com base no Reino 

Unido cujo principal objectivo é educar o público para a problemática das alterações climáticas [49], o modelo 

do Carbon Fund, uma organização com o objectivo de reduzir as emissões de GEE, certificada pelas principais 

instituições americanas da área [50], a calculadora SafeClimate, um projecto da World Resource Institute (WRI) 

com o objectivo de promover iniciativas individuais com vista à redução de emissões [51], e por fim a Grian e o 

modelo do Combat Climate Change, que já não existem. 

Todos estes modelos seguem uma metodologia semelhante, pedindo aos utilizadores informações acerca do 

consumo de electricidade, petróleo, gás natural, e carvão, e calculando de seguida as várias emissões através de 

factores de emissão. Além disso, também transformam os quilómetros feitos em qualquer tipo de transporte em 

emissões através de diferentes factores. Após a análise, os autores concluem que estes modelos são 

inconsistentes e muitas vezes contraditórios. O facto de não existirem padrões para este tipo de modelos, com 

informações acerca de que factores usar e que actividades e combustíveis ter em atenção, resulta uma falta de 

coerência entre eles. Os autores realçam a importância de existir informação mais transparente e credível para 
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que os indivíduos possam calcular o seu impacto com mais precisão e segurança, referindo que os vários factores 

de emissão devem ser actualizados regularmente. Por fim, referem também que estes modelos falham ao 

analisar outros GEE, subestimando o impacto no aquecimento global. 

Pagdett et al. [47] também fazem uma análise semelhante, comparando dez tipos de calculadoras de “pegada 

carbónica” tendo como base os EUA. As suas conclusões também são semelhantes às de Kenny e Gray [46], 

referindo que falta consistência às calculadoras, principalmente nas estimativas das emissões de CO2 que são 

consequência do consumo de electricidade da habitação. Mais uma vez, os métodos usados nas várias 

calculadoras não são bem especificados, assim como as estimativas efectuadas ao realizar os cálculos, 

dificultando a comparação e a validação dos mesmos. O estudo acaba por concluir que este tipo de calculadoras 

são importantes para difundir a problemática do aquecimento global mas acaba por pecar pela falta de clareza 

nos vários modelos disponíveis, identificando a necessidade de maior consistência e transparência. 

Além destas calculadoras que analisam a “pegada carbónica” individual, Bin e Dowlatabadib [52] apresentam 

num estudo bastante citado, uma metodologia de determinação do consumo de energia e impacto ambiental 

com base no comportamento dos consumidores, indicando que 80% da energia consumida nos EUA tem como 

base a procura do consumidor e as actividades necessárias para satisfazer esta procura. Desta forma os autores 

referem que se torna mais fácil e eficaz o desenvolvimento de políticas com o objectivo de reduzir estes 

consumos e consequentes emissões, focando estas políticas na alteração do estilo de consumo por parte das 

pessoas.  

Os autores utilizam duas abordagens diferentes para fazer os cálculos. A primeira consiste em utilizar 

informações sobre o consumo de combustível e o consequente conteúdo carbónico que está associado às 

actividades de consumo. Existem dados sobre consumos de energia do típico cidadão dos EUA, assim como 

hábitos de deslocação e viagens, sendo a partir destas bases de dados que os autores fazem os seus cálculos. A 

segunda abordagem consiste em utilizar dados económicos sobre as despesas dos consumidores e informação 

do uso de energia associado às actividades económicas que são a base dessa despesa. A primeira é usada para 

determinar as influências directas dos hábitos de consumo nas emissões e a segunda é mais utilizada para obter 

uma estimativa das influências indirectas. 

 

Figura 12 - Relação entre o sistema a analisar e o método a utilizar [23] 

Como é possível verificar após uma revisão bibliográfica das várias metodologias para a determinação de uma 

“pegada carbónica”, os termos em que esta é definida e posteriormente calculada depende em grande parte do 

objecto de estudo em questão. A relação entre ambos pode ser verificada na Figura 12, podendo concluir que 

sistemas associados a grandes dimensões são normalmente analisados através de abordagens top-down, e 

modelos input-output, e que para sistemas de menores dimensões é preferível a utilização de uma abordagem 

bottom-up, e ACV.  
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3. Metodologia 

Como foi referido no Estado da Arte, quando se trata de analisar as emissões de GEE de uma 

empresa/organização, a metodologia proposta pelo GHG Protocol é a mais utilizada. Tendo isto em conta, será 

utilizada a metodologia presente no guia A Corporate Accounting and Reporting Standard para fazer a análise 

das emissões pelas quais a Caetano Coatings é responsável. 

3.1. Valores a Respeitar na Contabilização e Criação de um Relatório de Avaliação de Emissões 

de GEE 

Em primeiro lugar, é necessário definir os princípios pelos quais a entidade que faz este tipo de análises se deve 

orientar. Estes princípios têm origem, em grande parte, naqueles presentes na divulgação e análise da situação 

financeira de uma empresa, dada a semelhança no rigor que se pretende em ambas as áreas. Eles consistem na 

relevância, que tem como objectivo certificar-se que os resultados obtidos reflectem verdadeiramente a 

situação da empresa, além de garantir que têm utilidade para a mesma, seja interna ou externamente, na 

abrangência, que tem como objectivo a total inclusão de todas as possíveis fontes e actividades que resultem 

em emissões, na consistência, para permitir que seja possível comparar as emissões ao longo dos anos, na 

transparência, dando fiabilidade aos resultados, através da utilização de relatórios e bases de dados fiáveis, 

explicitando todas as simplificações e métodos de cálculo utilizados durante o tratamento dos dados, e na 

exactidão, garantindo que o valor das emissões não é sobre nem subestimado, permitindo assim à empresa 

tomar decisões com a devida segurança e confiança, 

Estes princípios têm como função orientar a aplicação do guia, certificando-se que o inventário das emissões de 

GEE é justo e verdadeiro, e pode ser usado como ferramenta de decisão tanto pela empresa como pelo 

consumidor. A sua definição pretende dar solução para possíveis situações ambíguas, que possam surgir em 

qualquer fase da análise [11]. 

3.1.1. Relevância 

Para que um relatório sobre as emissões de GEE de uma empresa seja relevante, é necessário que este contenha 

as informações que são necessárias às tomadas de decisão tanto dos consumidores como da direcção da 

empresa. Um dos aspectos importantes que deve ser tido em conta no que diz respeito à relevância é a escolha 

das fronteiras do sistema a analisar, neste caso, a empresa Caetano Coatings. As fronteiras definidas devem 

reflectir da melhor maneira a realidade económica da empresa e as suas relações comerciais, e não apenas o 

formato legal. Esta escolha deve ser feita tendo em atenção as características da empresa e o propósito a dar à 

informação alcançada, respeitando as necessidades de quem vai utilizar o relatório. 

Quando as fronteiras são escolhidas devem ser considerados os seguintes factores: 

• A estrutura organizacional da empresa, seja o tipo de controlo que a empresa tem nas várias instalações 

e áreas de negócio, ou os acordos legais e negócios partilhados que esta pode ter com outras entidades; 
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• A estrutura operacional da empresa, tendo em atenção as actividades realizadas dentro ou fora das 

instalações da empresa, assim como todos os processos, serviços, e impactos que digam respeito a essas 

mesmas actividades; 

• O contexto económico, como por exemplo, a natureza do negócio da empresa, a sua localização 

geográfica, o sector a que pertence, o objectivo da análise, e a informação que se pretende dar aos 

utilizadores; 

3.1.2. Abrangência 

Todas as emissões relevantes que advenham das fontes de emissão dentro das fronteiras definidas devem ser 

contabilizadas de forma a obter um inventário completo e significativo. Na prática, a falta de informação ou o 

custo de obter certos dados pode ser um factor limitante. Isto pode levar à tentação de omitir certas fontes de 

emissão, alegando que o tamanho destas não é suficiente para causar um impacto significativo. No entanto, esta 

prática deve ser evitada, uma vez que a única maneira de perceber se as emissões podem ou não ser desprezadas 

é calculando-as, perdendo assim a utilidade desta poupança, uma vez que esta reside na diminuição da carga 

trabalho. 

Deve ser feito um esforço de boa fé de forma a abranger todas as fontes de emissão que estejam de alguma 

forma relacionadas com a actividade da empresa, contribuindo assim para um inventário completo, preciso e 

consistente. Sempre que, por qualquer razão, certas emissões não sejam calculadas, ou exista uma significativa 

falta de informação que prejudique a sua contabilização, este aspecto deve ser referido no relatório. As entidades 

exteriores que façam a revisão do relatório podem então analisar o potencial impacto e relevância dessas 

emissões, assim como a falta de qualidade que daí advém, assim como a qualidade do relatório em geral. 

3.1.3. Consistência 

Os utilizadores deste tipo de relatório irão querer seguir e comparar as emissões de GEE ao longo do tempo, de 

forma a identificar tendências e analisar a performance da empresa. A aplicação de abordagens de contabilização 

consistentes, assim como as fronteiras a utilizar e as metodologias de cálculo, são essenciais para produzir dados 

de emissões comparáveis. A informação relativa à actividade da empresa, que depois será utilizada para calcular 

as várias emissões de GEE, deve ser recolhida de forma sistemática e consistente de forma a permitir a correcta 

comparação ao longo dos anos. Se existir qualquer alteração, seja nas fronteiras do inventário, nas metodologias 

utilizadas na recolha dos dados, ou nos dados em si, esta alteração deve ser referida de forma transparente no 

relatório, acompanhada da devida justificação. 

3.1.4. Transparência 

A transparência está relacionada com grau com o qual a informação acerca dos processos, dos procedimentos, 

das suposições, e das limitações do inventário de GEE, é transmitida de uma forma clara, factual, e 

compreensível, baseada em documentação e arquivos fidedignos. Esta informação deve ser recolhida, 

compilada, e analisada de uma maneira que permita aos revisores, tanto externos como internos, verificarem a 

sua credibilidade. Exclusões ou inclusões específicas devem ser claramente identificadas e devidamente 
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justificadas, assim como qualquer suposição ou simplificação. Além disso, devem ser também fornecidas 

referências acerca das metodologias aplicadas e das bases de dados utilizadas durante a recolha e análise dos 

dados. Esta informação deve ser suficiente para que uma entidade externa consiga obter o mesmo resultado 

final, caso lhe sejam fornecidas as mesmas fontes de informação. Um relatório transparente irá fornecer um 

claro entendimento dos problemas e assuntos relacionados com a empresa a ser analisada, assim como uma 

análise significativa do seu desempenho. Uma das formas mais comuns de assegurar uma análise transparente 

é realizar uma verificação do relatório através duma entidade independente que esteja livre de conflitos de 

interesses, de forma a garantir que as fontes de informação são apropriadas, assim como a documentação 

fornecida. 

3.1.5. Exactidão 

Os dados devem ser suficientemente precisos para permitir aos utilizadores tomarem decisões com razoável 

confiança na informação disponibilizada. As várias medições, estimativas, e cálculos de emissões de GEE não 

devem ser sistematicamente acima ou abaixo do seu actual valor, diminuindo as incertezas associadas o máximo 

possível. O processo de contabilização deve ser efectuado com este objectivo em mente. Referir no relatório as 

várias medidas tomadas para assegurar este objectivo ajuda a dar mais transparência e credibilidade ao 

processo. 

3.2. Definição das Fronteiras Organizacionais 

As várias actividades que estão associadas a uma dada empresa podem tomar várias formas quanto à 

responsabilidade que esta tem nas mesmas, sejam operações cuja empresa detém totalmente, parcerias com 

outras entidades, ou até subsidiárias. Torna-se então necessário definir quais delas devem ser analisadas no 

âmbito duma avaliação de emissões de GEE. 

O GHG Protocol propõe duas abordagens para definir estas fronteiras, uma através da percentagem da 

actividade que a empresa detém financeiramente, chamada equity share approach, e outra através do tipo de 

controlo que a empresa exerce nessa actividade, chamada control approach. 

3.2.1. Equity Share Approach 

Neste tipo de abordagem, a empresa contabiliza as emissões que dizem respeito à percentagem que a empresa 

detém nesse conjunto de operações. Esta abordagem reflecte o tipo de relação financeira que a empresa tem 

com a operação a partir da percentagem que esta tem da mesma. Normalmente, a percentagem que a empresa 

detém está alinhada com o risco e benefício económico que a empresa tem nesse empreendimento. Utilizando 

esta abordagem a quantidade de emissões de GEE que fica associada à empresa reflecte os interesses 

económicos que a empresa tem nessa operação. 

3.2.2. Control Approach 

Neste caso, a empresa contabiliza 100% das emissões de uma dada operação se tiver controlo sobre a mesma. 

Desta forma, se a empresa tiver investimentos num dado empreendimento, mas não tiver qualquer tipo de 
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controlo sobre o mesmo, as emissões que dele possam advir não entram no inventário. Este tipo de controlo 

pode tomar duas formas. A primeira prende-se com o controlo financeiro. No caso de a empresa deter controlo 

sobre o investimento que é aplicado em determinada operação, com vista a beneficiar financeiramente da 

mesma, esta operação deve entrar no inventário de emissões. A segunda, está relacionada com o controlo 

operacional, na medida em que se uma empresa é responsável pelas políticas operacionais que são 

implementadas numa determinada actividade, esta detém o controlo dessa actividade e, como tal, esta deve ser 

incluída na análise. 

No caso de a empresa deter a totalidade das suas operações, a escolha de uma ou outra abordagem não tem 

qualquer efeito, uma vez que o resultado final é o mesmo. No caso da Caetano Coatings, é isto que acontece, 

uma vez que todas as actividades que lhe estão associadas são detidas na totalidade. É apenas necessário referir 

que, ainda que existam outras empresas no complexo industrial do Carregado, como é o caso da DURA e da JAC, 

a Caetano Coatings não exerce qualquer tipo de influência nas suas operações, alugando apenas o espaço. Por 

fim, a empresa detém também uma operação em Valência, Espanha, que não foi incluída nesta análise. Esta 

decisão foi discutida com a direcção e ficou claro que a recolha dos dados necessários à sua avaliação iria envolver 

grandes dificuldades e custos. Além disso, a direcção apenas estava interessada em analisar a parte referente às 

instalações no Carregado e ao DPAB, pelo que as instalações em Valência foram deixadas de parte. 

Deste modo, ficou decidido que a fronteira organizacional da empresa envolveria as actividades que se realizam 

no complexo industrial do Carregado e as actividades que fazem parte da DPAB. Os vários ramos da empresa 

incluídos no estudo podem ser verificados na Figura 13. 

 

Figura 13 - Fronteira Organizacional - a verde está o que foi incluído e a preto o que foi excluído 

3.3. Definição das Fronteiras Operacionais 

Esta fase da metodologia consiste na identificação das várias emissões associadas às operações que estão 

incluídas nas fronteiras organizacionais. Nesta fase, as emissões são separadas em emissões directas e indirectas 

e são agrupadas em diferentes âmbitos. As emissões directas são aquelas que cuja fonte é detida e controlada 

pela empresa em questão. As indirectas são emissões que são consequência da actividade da empresa mas cujas 

fontes são detidas e controladas por outras empresas. 

Caetano 
Coatings

DPAB Automotive

Carregado Valência
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Para ajudar a separar as emissões em directas e indirectas, melhorar a transparência, e dar resposta aos 

diferentes objectivos e tipos de organização, o GHG Protocol separa estas emissões em três âmbitos diferentes. 

Os primeiros dois são cuidadosamente definidos, de modo a evitar que duas empresas contabilizem as mesmas 

emissões nos mesmos âmbitos e são obrigatórios para quem esteja a utilizar o guia fornecido pelo protocolo. 

No Âmbito 1 são contabilizadas todas as emissões directas. Estas emissões são resultado de fontes detidas e 

controladas pela empresa. Alguns exemplos destas emissões são combustões que resultam da utilização de 

caldeiras, fornos, queimadores, e veículos que a empresa detém e controla, assim como emissões de processos 

químicos que resultem de operações e equipamentos detidos pela empresa. 

As emissões que resultam da combustão de biomassa não devem ser incluídas neste âmbito, assim como as 

emissões de outros tipos de GEE que não estejam incluídos no Protocolo de Quioto. Estas emissões podem, no 

entanto, ser reportadas separadamente. 

No Âmbito 2 então incluídas todas as emissões que resultam da produção de electricidade comprada e utilizada 

nas actividades da empresa. No guia proposto, electricidade engloba também vapor e ar quente ou frio 

produzidos por outra entidade, que sejam posteriormente comprados pela empresa para serem utilizados nas 

operações detidas pela mesma. Estas emissões ocorrem geralmente nas instalações onde a electricidade é 

produzida. 

Por fim, o Âmbito 3 é opcional para quem estiver a fazer este tipo de contabilização e permite analisar todas as 

outras emissões indirectas que sejam resultado da actividade da empresa. Estas emissões ocorrem sempre em 

instalações que não pertencem à empresa em questão. Alguns exemplos comuns são a produção e extracção de 

matérias-primas necessárias às actividades da empresa, o transporte dessas matérias ou de combustíveis 

adquiridos, ou as emissões que resultem do uso de produtos ou serviços vendidos.  

Estes âmbitos podem ser facilmente compreendidos e visualizados na Figura 14. 

 

Figura 14 – Âmbitos do GHG Protocol [11] 
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Além da divisão das emissões nestes âmbitos, a empresa pode decidir também dividir as emissões em cada 

âmbito noutras categorias, como por exemplo, separá-las por unidade operacional, por país, por tipo de fonte 

ou equipamento, ou por tipo de actividade. Além disto, como já foi referido, a empresa pode decidir analisar 

outros tipos de GEE que não estejam previstos no Protocolo de Quioto, como por exemplo, CFCs, COVs, ou NOx, 

caso decida que essas emissões são relevantes. 

3.3.1. Âmbito 1 - Emissões Directas 

Como foi mencionado acima, as empresas devem reportar as emissões directas resultantes das suas actividades 

no âmbito 1. Geralmente, estas emissões são consequência dos seguintes processos: 

• Produção de electricidade, calor ou vapor. Estas emissões vêm da combustão estacionária presente em 

diferentes equipamentos, como caldeiras, fornos ou turbinas; 

• Processamento físico ou químico. Normalmente, as emissões associadas a estes processos vêm do 

fabrico ou utilização de produtos químicos e de certas matérias-primas; 

• Transporte de materiais, produtos, resíduos e trabalhadores. Estas emissões vêm da queima do 

combustível necessário à locomoção dos veículos utilizados neste transporte; 

• Fugas existentes. As emissões resultantes de fugas estão associadas a qualquer libertação, intencional 

ou não, de gases de efeito de estufa. Os aparelhos de refrigeração são uma fonte recorrente deste tipo 

de emissões. 

Caso a empresa em questão produza electricidade que é depois vendida a terceiros, esta deve reportar as 

emissões que vêm dessa produção. 

3.3.2. Âmbito 2 - Emissões Indirectas da Electricidade Consumida 

A empresa deve reportar as emissões que resultam da produção da electricidade que é comprada e consumida 

por equipamentos e operações detidas pela mesma no âmbito 2. Este âmbito é uma categoria especial para as 

emissões indirectas. Isto acontece porque este tipo de emissões costuma ser uma fatia bastante grande do total 

de emissões de uma empresa. Por esta razão, reportar este tipo de emissões num âmbito específico contribui 

para uma maior transparência e clareza da informação, tornando mais fácil a análise dos riscos e recompensas 

que podem resultar de modificações nos hábitos de consumo eléctrico da empresa em estudo. 

A partir dos dados deste âmbito, as empresas podem optar por reduzir estas emissões através de investimento 

em eficiência energética ou em electricidade obtida através de energias renováveis. Além disso, uma mudança 

de fornecedor para um que tenha uma produção mais sustentável pode diminuir bastante este número, além de 

poder resultar numa redução de encargos financeiros. Por fim, a empresa pode também optar por sistemas de 

cogeração que se traduzam na produção de electricidade que é depois consumida internamente, diminuindo 

bastante as emissões neste âmbito.  

A existência de perdas nos sistemas de distribuição da energia eléctrica é recorrente. No entanto, as emissões 

que resultam destas perdas devem ser contabilizadas no âmbito 2 da empresa que detém o sistema de 

distribuição, uma vez que é dela a responsabilidade dessas perdas. É de notar ainda que as emissões indirectas 
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da produção de electricidade podem ser reportadas no âmbito 3, sendo alguns exemplos, a exploração dos 

combustíveis usados nessa produção, e o transporte desta até ao destino final. 

3.3.3. Âmbito 3 - Outras Emissões Indirectas 

Este âmbito, apesar de ser opcional, apresenta uma oportunidade para possíveis medidas inovadoras no que diz 

respeito à gestão de emissões de GEE. A empresa pode decidir reportar determinadas emissões indirectas que 

resultam da actividade da empresa, e que de certa forma podem ser influenciadas pela mesma. Sendo este 

âmbito opcional, existe total liberdade para cada empresa escolher as fontes que considera relevantes, sendo 

por isso desaconselhável que se use este âmbito quando se estiver a comparar empresas com operações 

semelhantes. 

Certas actividades e operações que têm como consequência emissões neste âmbito são: 

• Extracção e produção de matérias-primas usadas nos processos e equipamentos detidos pela empresa; 

• Transportes que sejam efectuados em veículos que não são detidos ou controlados pela empresa, como 

por exemplo, o transporte das matérias-primas, viagens de trabalho, deslocação dos trabalhadores de 

casa para o trabalho e vice-versa, transporte dos produtos vendidos, etc. 

• Emissões relacionadas com a produção e transporte de electricidade que não estejam incluídas no 

âmbito 2; 

• Activos que estejam alugados, franchises, ou actividades que são realizadas por empresas contractadas; 

• A utilização de produtos e serviços vendidos; 

• Tratamento de resíduos; 

A contabilização destas emissões é rara conter uma vasta análise de todas as emissões que ocorrem no ciclo de 

vida do produto. Em vez disso, é mais usual as empresas descreverem exaustivamente esse mesmo ciclo de vida, 

e a partir dessa descrição decidir quais as componentes que devem ser analisadas. A escolha destas componentes 

deve ter em conta a sua dimensão relativamente ao âmbito 1 e 2, o contributo que tem para a exposição da 

empresa em questão a eventuais riscos, a relevância que lhe é dada por parte dos accionistas e/ou clientes, e a 

existência de potenciais reduções que possam ser influenciadas pela empresa. 

No caso da Caetano Coatings e tendo em conta os objectivos deste estudo, foi decidido que seria deixado de 

parte o âmbito 3. Esta decisão resulta, essencialmente, de dois factores. O primeiro prende-se com o objectivo 

principal que a empresa pretendia deste estudo, perceber quais as emissões pelas quais é directamente 

responsável e onde tem maior influência, pelo que aquele âmbito seria menos relevante. O segundo tem a ver 

com a enorme quantidade de informação que seria necessária recolher para realizar esta análise e com o 

horizonte temporal do projecto em questão. Seis meses, a duração do programa, não são suficientes para que 

uma pessoa apenas consiga fazer a recolha de todos os dados requeridos. 

Tendo isto em conta, serão apenas analisados os âmbitos 1 e 2 da empresa. Esta secção serve assim para explicar 

em que consiste cada um deles, dando também informação relevante acerca do terceiro, que pode ser usada em 

trabalhos futuros. 
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3.4. Identificação e Cálculo das Emissões de GEE 

Após definição das várias fronteiras do sistema, o cálculo das emissões de GEE é geralmente feito em cinco 

passos: 

• Identificação das fontes de emissão de GEE 

• Escolha do método de cálculo 

• Recolha dos dados relevantes sobre a actividade da empresa 

• Escolha dos factores de emissão a utilizar 

• Aplicação do método de cálculo 

• Somatório dos resultados parcelares obtidos para obtenção do valor total 

Estes passos são representados na seguinte Figura 15. 

 

Figura 15 - Passos a seguir na identificação e cálculo das emissões de GEE [11] 

3.4.1. Identificação das Fontes de Emissão de GEE 

Como foi referido, o primeiro passo no cálculo das emissões trata-se da identificação das várias fontes. Para tal, 

as empresas têm visto com utilidade a divisão destas em categorias, uma vez que facilita a recolha dos dados e 

a selecção do método de cálculo. Geralmente, as fontes podem ser divididas nas seguintes categorias: 

• Combustões estacionárias, típicas das caldeiras, fornos, queimadores, turbinas, incineradores, motores, 

etc. 

• Combustões presentes nos meios de transporte utilizados, como automóveis, camiões, autocarros, 

comboios, aviões, navios, etc. 

• Emissões resultantes de processos físicos ou químicos, como certos processos de tratamentos de 

resíduos 

• Emissões resultantes de fugas existentes, principalmente em aparelhos de refrigeração; 
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Em primeiro lugar, é necessário fazer uma listagem das possíveis fontes de emissão que encaixem nestas 

categorias. Este primeiro trabalho diz respeito às fontes de emissão que estão incluídas no primeiro âmbito, uma 

vez que todas elas se tratam de emissões directas. Após uma reunião com a empresa, foram identificadas as 

seguintes fontes de emissão pertencentes ao âmbito 1, que podem ser visualizadas na Figura 16. 

 

Figura 16 - Fontes de Emissão do Âmbito 1 

Em segundo lugar e por fim, ficam a faltar as fontes de emissão correspondentes ao âmbito 2, que dizem respeito 

à produção da electricidade comprada e consumida nas actividades da empresa. Após uma reunião semelhante 

à realizada para o âmbito 1, foram identificadas as seguintes fontes de emissão no âmbito 2, presentes na Figura 

17. 

Âmbito 1

DPAB

Combustão 
Estacionária

Combustões 
resultantes da 
utilização de 
geradores nas 
obras 
realizadas no 
exterior

Combustão 
Móvel

Combustões 
resultantes do 
transporte de 
pessoal e 
material em 
veículos 
detidos pela 
empresa

Carregado

Combustão 
Estacionária

Combustões 
presentes nos 
queimadores a 
gás presentes 
nos vários 
fornos das 
linhas de 
produção

Combustões 
presentes nos 
queimadores a 
gás 
presententes 
nas caldeiras 
das várias 
linhas de 
produção

Combustões 
resultantes da 
utilização da 
cozinha do 
refeitório e 
nos balneários 
da empresa

Combustão 
Móvel

Combustões 
resultantes  da 
utilização de 
empinlhadores 
no transporte 
de cargas

Fugas

Emissões 
resultantes  de 
fugas dos 
equipamentos 
de 
refrigeração



  

31 

 

 

Figura 17 - Fontes de Emissão do Âmbito 2 

Além destas fontes de emissão, foi também decidido em reunião que seria avaliado o impacto das emissões 

provenientes das fontes fixas de emissão das instalações do Carregado. Estas fontes fixas de emissão 

correspondem às várias chaminés e ventiladores que são monitorizados na fábrica, consequência da legislação 

nesta área. Estas fontes de emissão não são incluídas no âmbito 1 porque as emissões delas resultantes são 

emissões de CO (monóxido de carbono), NOx (óxidos de azoto), e COVs (compostos orgânicos voláteis), GEE não 

previsto no protocolo de Quioto. Uma vez que as actividades da Caetano Coatings estão relacionadas com a 

utilização de solventes, ficou ainda assim decidido que seria importante fazer esta análise para perceber o 

impacto relativo que estas emissões têm em comparação com as restantes. 

Após identificadas as várias fontes de emissão nos dois âmbitos, vem o segundo passo, a escolha do método de 

cálculo das emissões. 

3.4.2. Escolha do Método de Cálculo 

A determinação directa das emissões de GEE através da monitorização da concentração e do caudal não é 

comum neste tipo de análises, dada a impraticabilidade de realizar este tipo de medições em todos as fontes de 

emissão identificadas. Um método mais utilizado passa por calcular estas emissões através de um balanço de 

massa ou a partir da estequiometria específica das reacções químicas dos processos presentes nas operações da 

empresa. No entanto, a abordagem mais utilizada consiste na utilização de factores de emissão. Estes factores 

são razões entre unidades representativas do grau de intensidade duma determinada actividade e as emissões 

de GEE que dela resultam. São calculados por entidades independentes, como por exemplo o IPCC, que depois 

publicam os seus resultados para auxiliar este tipo de cálculos. 

Em muitos dos casos, a monitorização directa é impraticável, pelo que é muito usual recorrer à informação acerca 

do consumo de combustíveis para realizar os cálculos. Este tipo de informação costuma estar disponível em 

qualquer empresa pelo que tem sido o método de cálculo mais utilizado. 

Âmbito 2

Carregado

Instalações

Electricidade consumida pelos 
compressores de ar da fábrica

Electricidade consumida nas restantes 
instalações, das quais escritórios, 
balneários, armazéns, e refeitório

Linhas de Produção

Electricidade consumida nas 
várias linhas de produção, que 
consistem na linha de Lacagem, 
Cataforese, Pintura Líquida (6 e 
8), e Anodização



  

32 

 

No caso da Caetano Coatings, foi este o método escolhido, uma vez que as razões acima mencionadas se 

verificam. A única excepção está relacionada com a análise das fontes fixas de emissão. Neste caso, como existem 

relatórios acerca da concentração das várias emissões monitorizadas e sobre o caudal, é utilizado primeiro 

método referido. As particularidades de cada cálculo serão explicadas no subcapítulo referente ao quarto passo, 

a aplicação do método de cálculo. 

Tendo sido decidido que método de cálculo utilizar, é então realizada a recolha de dados e dos factores de 

emissão a utilizar. 

3.4.3. Recolha dos Dados Relevantes Sobre a Actividade da Empresa 

Em grande parte das empresas de tamanho médio e na maioria das empresas de larga escala, as emissões 

pertencentes ao âmbito 1 são calculadas com base em informações sobre a compra dos combustíveis utilizados, 

como o gás natural e o petróleo, e são usados factores de emissão publicados. No caso do âmbito 2, as emissões 

são calculadas com base em informação acerca da electricidade consumida e são utilizados factores específicos 

do fornecedor dessa mesma electricidade. No caso de o fornecedor não disponibilizar esta informação, podem 

ser usados factores da rede de abastecimento, que normalmente são publicados por entidades nacionais ou 

regionais. Para o âmbito 3 não existe uma metodologia habitual, uma vez que este depende bastante do tipo de 

fonte de emissão em questão. No entanto, este cálculo é normalmente feito com recurso a dados sobre a 

actividade em específico, como por exemplo o combustível utilizado nas viagens dos trabalhadores, ou os 

quilómetros percorridos, e são utilizados factores de emissão publicados por terceiros. Além das possíveis fontes 

de informação sobre os factores de emissão, é possível que algumas empresas da indústria tenham factores 

próprios representativos da sua actividade específica. Nesse caso, é dada prioridade a esses mesmos factores de 

emissão. 

Antes de descrever as abordagens utilizadas para recolher os vários dados necessários ao estudo, é importante 

fazer um breve apontamento acerca do horizonte temporal do mesmo. Este tipo de avaliação é feito numa base 

anual, mantendo uma certa semelhança com a análise financeira que as empresas fazem das suas operações. 

Em reunião com a Caetano Coatings ficou decidido que os cálculos iriam ser realizados para o último ano civil, 

2017. No entanto, uma vez que a Caetano Coatings nunca fez um estudo semelhante, ficou também decidido 

que, quando possível, seriam usados dados de 2015 e 2016 para fazer uma comparação da evolução ao longo 

dos últimos três anos e identificar possíveis discrepâncias. Desta forma é conferida uma maior solidez aos dados 

e aos resultados obtidos, sendo possível identificar possíveis erros cometidos tanto no momento em que estes 

foram compilados como no momento do tratamento dos mesmos. Na secção 3.5 será descrito o método a utilizar 

quando se pretende comparar as emissões de GEE ao longo dos anos. 

Dada a dimensão da empresa, no caso da Caetano Coatings, os dados a recolher serão do tipo dos acima 

mencionados. 
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3.4.3.1. Âmbito 1 - DPAB 

Analisando a DPAB, foi solicitada informação à área financeira acerca das compras do combustível utilizado nos 

geradores para calcular as emissões das combustões estacionárias. O combustível utilizado é o gasóleo comum 

que se encontra à venda nos postos de abastecimento, também conhecido como Diesel. De forma semelhante 

para as combustões móveis, foi solicitado o registo dos abastecimentos realizados pelos trabalhadores desta 

divisão, quando estes se deslocavam ao local do projecto onde estavam a trabalhar. A informação recolhida pode 

ser resumida na Tabela 2. 

Tabela 2 - Fontes de Emissão da DPAB (Âmbito 1) 

DPAB 

Fonte de 
Emissão 

Gasóleo Abastecido (l) 

2015 2016 2017 

Geradores 95394 10312,42 7991,06 

Transporte 69425,8 61578,22 48150,8 

Quando a DPAB foi analisada, ficou definido que se iria ter em conta as deslocações dos trabalhadores, ao 

contrário do que acontece com a divisão Automotive. Isto acontece por causa da natureza das operações da 

DPAB que estão directamente relacionadas com a deslocação dos trabalhadores para o local onde se encontra o 

projecto. Uma vez que a Caetano Coatings tem influência neste aspecto, seja no percurso a percorrer ou no tipo 

de transporte, foi decidido que seria relevante incluir esta fonte de emissão no estudo. Estes valores surgem da 

análise de todas as operações de abastecimento ao longo dos três anos, tanto para utilizar nos geradores como 

para os automóveis de serviço, sendo calculados os totais anuais. Por fim, como esta divisão da empresa não 

tem qualquer tipo de padrão de funcionamento sazonal, ficou decidido em reunião que não se perderia 

informação relevante ao não discriminar o gasóleo abastecido por ano. 

3.4.3.2. Âmbito 1 - Carregado 

Para fazer o cálculo da parte referente à combustão estacionária do gás natural correspondente à divisão 

Automotive foi feita uma recolha das contagens do consumo de gás dos anos 2017, 2016, e 2015. Esta informação 

foi solicitada ao responsável da manutenção, o técnico Júlio Azeitão, que teve um papel fundamental nesta fase 

dos trabalhos. Foi com ele que foram verificados todos os valores destas contagens, de modo a reduzir possíveis 

erros, e foi também ele que sugeriu o método a utilizar quando algum valor não fazia sentido no panorama geral. 

Os valores das contagens são susceptíveis de alguns erros sistemáticos, como por exemplo, uma leitura errada 

destas contagens, ou um mau funcionamento do contador. No entanto, estes erros podem ser minimizados 

fazendo uma análise dos mesmos, tendo em conta a sua tendência geral e os padrões que apresentam. Foi 

sugerido pelo responsável da manutenção que sempre que um destes valores se desviasse significativamente do 

esperado, fosse utilizado um valor médio anual, tendo em conta que a fábrica está fechada nas duas primeiras 

semanas de Agosto e na última semana de Dezembro. Após a análise das várias contagens e feitas as devidas 

correcções, obtiveram-se os valores da Tabela 3. 
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 A vermelho encontram-se os valores cujos resultados se desviavam significativamente do padrão, sendo assim 

utilizado um valor médio (a média é calculada usando todos os valores correctos do ano correspondente, sem 

usar o mês de Agosto nem o de Dezembro, pois a fábrica encontra-se parcialmente fechada nesses meses, não 

contribuindo de maneira correcta para este cálculo). Quando se verifica que o valor de Dezembro está errado, 

são apenas usados 3/4 do valor médio obtido, uma vez que nesse mês, a fábrica se encontra fechada durante 

uma semana. Quando o mesmo se verifica para Agosto, é apenas utilizado metade do valor médio, pois neste 

mês a fábrica está fechada nas duas primeiras semanas. Este foi o método sugerido pelo responsável da 

manutenção. Devido ao contador utilizado, estes valores vêm associados a um factor de 1,755, pelo que para se 

obter o valor do consumo em m3 é necessário multiplicar o valor da contagem por esse factor. 

Neste caso, foram utilizados os valores mensais, uma vez que esta informação é relevante para identificar 

possíveis padrões sazonais de consumo de gás natural. Estes padrões não vão estar representados quando é 

utilizado um valor médio para substituir o valor errado da contagem. No entanto, ficou decidido em reunião que 

este método seria a melhor forma de representar o consumo, tendo em conta o objectivo final, calcular o valor 

anual das emissões de GEE. 

Por fim, o guia do GHG Protocol prevê a utilização das facturas do consumo de gás natural para fazer o cálculo 

das emissões desta componente. No entanto, uma vez que a empresa Caetano Coatings não tem esta informação 

discriminada por linha de produção, ficou também decidido em reunião que se usariam os valores das contagens, 

fazendo um compromisso entre relevância e exactidão. 

É importante referir que os valores dos consumos de gás relativos à Decapagem estão subestimados, uma vez 

que não têm em conta o consumo de gás nos fornos de pirólise, pois até à data não existia um contador funcional 

para essa componente. 

No que diz respeito às emissões provenientes das combustões móveis, a única fonte são os empilhadores 

utilizados no transporte de cargas. Para fazer o cálculo destas emissões foi utilizada informação acerca da compra 

de gasóleo para consumo dos mesmos. Este valor é de 15 000 l anuais, e é o mesmo todos os anos. De salientar 

que nem todos os empilhadores são a Diesel, sendo a maior parte eléctricos. Desta forma, uma parte significativa 

das emissões provenientes do uso de empilhadores aparecerá no âmbito 2. No entanto, é impossível saber que 

parte é dedicada exclusivamente ao carregamento das baterias utilizadas, uma vez que a empresa não tem esse 

registo. Esta informação foi fornecida pelo responsável da área de ambiente, o Engo Luís Matias. 

Por fim, para terminar a avaliação das emissões de GEE no âmbito 1, é preciso analisar as emissões resultantes 

das fugas de líquido refrigerador. Este cálculo é realizado com recurso à informação acerca do fluido refrigerador 

adquirido para substituir aquele que se perdeu. Esta informação apenas se encontra disponível para o ano de 

2017, sendo por isso impossível fazer uma comparação com os anos anteriores. A informação relativa à aquisição 

dos vários fluidos de refrigeração pode ser visualizada na Tabela 4. Esta informação foi novamente fornecida 

pelo Engo Luís Matias, e consta de uma declaração à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) por obrigação legal. 
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Tabela 3 - Valor das Contagens - Consumo de Gás Natural 2015, 2016, e 2017 - a vermelho estão os valores que estavam errados nas contagens originais e que foram substituídos por valores 
médios - *Os valores da decapagem não têm em conta o gás consumido nos fornos de pirólise 

Automotive 

Fonte de Emissão 

Valor das Contagens - Consumo de Gás Natural (1/1.755 m3) 

2015 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Instalações - Refeitório 246 218 228 204 211 223 213 140 233 240 229 188 

Instalações - Balneários 758 782 792 647 550 554 480 419 582 604 721 676 

Linha 1 e 2 - Lacagem 22140 20173 27236 26569 26543 28384 25222 12609 26909 28877 25783,67 19337,75 

Linha 5 - Cataforese 13307 3174 23735 13145 11936 13146 12854 7092 10260 14876 19269 10269 

Linha 6 - Pintura Líquida 4726 4408 9785 6774 5761 6639 5592 2996 1404 13932 7782 5256 

Linha 7 - Anodização 6770 9493 10476 9096 10549 9817 10175 3623 9770 9770 12066 7749 

Decapagem* 2356 2204 2491 2926 2919 3204 3220 2075 3231 3101 3209 2049 

Fonte de Emissão 
2016 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Instalações - Refeitório 233 232 275 250 251 270 237 198 206 255 253 196 

Instalações - Balneários 697 784 808 693 634 599 360 432 474 525 698 718 

Linha 1 e 2 - Lacagem 21215 27672 29345 20421 20421 22744 20725 10555 21128 20705 26115 18249 

Linha 5 - Cataforese 13073 16077 15698 17408 14892 14042 11898 7167 12324 12601 14941 10398 

Linha 6 - Pintura Líquida 5853 6914 7918 5948 5028 4746 4423 2486 4937 4958 8015 6281 

Linha 7 - Anodização 10632 12731 13037 12415 14821 16374 17308 9437 14206 13673 15087 14098 

Linha 8 - Pintura Líquida 16297 21632 20786 12400 13229 11134 10056 7986 5594 12235 19767 11423 

Decapagem* 2880 2846 3149 2833 2913 3012 2906 2324 3683 3844 3748 3333 
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Tabela 3 (cont.) - Valor das Contagens - Consumo de Gás Natural 2015, 2016, e 2017 - a vermelho estão os valores que estavam errados nas contagens originais e que foram substituídos por 
valores médios - *Os valores da decapagem não têm em conta o gás consumido nos fornos de pirólise 

Automotive 

Fonte de Emissão 

Valor das Contagens - Consumo de Gás Natural (1/1.755 m3) 

2017 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Instalações - Refeitório 296 157 262 185 201 246 222 249 273 295 306 278 

Instalações - Balneários 928 744 831 593 584 535 540 511 572 441 593 668 

Linha 1 e 2 - Lacagem 26595 21597 27962 21625 23480 23762 22585 12227 24792 25968 23895 16604 

Linha 5 - Cataforese 16511 13138 16004 10513 12108 12766 11714 8239 13357 13392 14336 13181 

Linha 6 - Pintura Líquida 9079 7004 7826 4553 5199 5517 5191 3010 7990 7833 8185 7626 

Linha 7 - Anodização 17657 12348 21810 12968 12799 14791 14493 11867 24095 26101 17451,33 21518 

Linha 8 - Pintura Líquida 21962 18098 21958 15563 16702 12628 13456 5916 10549 10831 17830 17051 

Decapagem* 4062 3378 4005 2936 3103 3209 3207 3059 3662 3749 3502 3060 

 

Tabela 4 - Quantidade Fluido de Refrigeração adquirida em 2017 

Automotive 

Fonte de Emissão 
Fluido de 

Refrigeração 

Quantidade adquirida para 
recarga de equipamentos 

existentes (kg) 

Equipamento fixo de refrigeração R-407C 0 

Equipamento fixo de refrigeração R-404A 0 

Equipamento fixo de refrigeração R-410A 79,4 

Equipamento fixo de ar condicionado/Bomba de calor R-410A 0 

Equipamento fixo de refrigeração R-134A 23,75 

Comutador eléctrico SF6 0 
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3.4.3.3. Âmbito 2 - Carregado 

Segundo o GHG Protocol, neste âmbito o método mais comum para fazer o cálculo das emissões de GEE passa 

por recolher informação acerca do consumo de electricidade. Semelhante ao que foi realizado para obter os 

consumos de gás natural, foram solicitadas as contagens do consumo eléctrico ao responsável da manutenção, 

e foram utilizados os mesmos mecanismos de verificação desta informação. Mais uma vez, é assumido um 

compromisso entre relevância e exactidão, sendo deste modo possível discriminar os consumos feitos nas várias 

linhas e instalações, o que tem uma grande utilidade quando se quer priorizar os esforços de redução destas 

emissões. 

Mais uma vez, foram recolhidas informações acerca dos três últimos anos, de modo a poder realizar uma 

comparação e verificar se não existe nenhum valor que se desvie significativamente do padrão. Os valores das 

contagens são apresentados em kWh e podem ser visualizados na Tabela 5. A vermelho encontram-se os valores 

que se desviavam do padrão de forma exagerada. Estes erros foram confirmados juntos do responsável de 

manutenção que participou nesta verificação. Os valores que são usados como substituição são calculados da 

mesma forma que aqueles usados nas contagens do consumo de gás natural. Os valores aparecem já 

trabalhados, à semelhança do que foi feito anteriormente, uma vez que estes não vêm imediatamente 

organizados por linhas e instalações, sendo necessário fazer esse trabalho posteriormente. 

3.4.3.4. Extra - Fontes Fixas de Emissão 

Como foi referido no subcapítulo 3.4.1., ficou também decidido que se iriam analisar as emissões resultantes das 

fontes fixas de emissão presentes nas instalações do Carregado. Esta decisão resulta do facto de a empresa ser 

do sector industrial da utilização de solventes, que tem associados vários tipos de emissões poluentes, 

nomeadamente Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) [53]. Além destes compostos, foram calculadas as 

emissões de Monóxido de Carbono (CO) e Óxidos de Azoto (NOx), uma vez que, a legislação em vigor obriga à 

sua fiscalização, e a empresa tem esta informação disponível. Ambos têm um impacto considerável no efeito de 

estufa [27]. 

Para se fazer o cálculo das emissões destes compostos foi necessário utilizar uma abordagem diferente daquela 

utilizada nos âmbitos 1 e 2. Uma vez que a empresa é obrigada a fazer um controlo periódico das várias fontes 

fixas, existe informação acerca do caudal, da concentração de cada um dos compostos, e das horas de 

funcionamento de cada uma. O único problema prende-se com o facto de este controlo não ser realizado em 

períodos semelhantes para todas as fontes presentes na empresa. Assim sendo, existem fontes que têm 

relatórios a cada seis meses, enquanto outras têm apenas dois nos últimos cinco anos. 

Para obter o valor a utilizar nos cálculos relativos ao ano de 2017, foi decidido que se faria uma média dos últimos 

quatro relatórios existentes para cada fonte e se utilizaria esse valor para determinar as respectivas emissões. 

Este método não permite ter uma ideia das emissões exactas do ano passado mas permite sim ter uma ideia do 

impacto relativo destas fontes fixas no global da empresa, que é o objectivo desejado, assumindo novamente 

um compromisso entre relevância e exactidão. Esta decisão foi tomada em reunião com todas as partes 

envolvidas, Caetano Coatings e IST. Esta informação pode ser visualizada na Tabela 6. 
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Tabela 5 - Valor das Contagens - Consumo de Gás Electricidade 2015, 2016, e 2017 - a vermelho estão os valores que estavam errados nas contagens originais e que foram substituídos por 
valores médios 

Automotive 

Fonte de Emissão 

Valor das Contagens - Consumo de Electricidade (kWh) 

2015 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Instalações 33435 32814 35099 32439 37134 44091 44595 32814 40345 42161 39958 28882 

Compressores 130180 124144 102147 93637 93637 100350 91837 75396 73349 78106 81098 66257 

Linha 1 e 2 - Lacagem 32650 32670 43930 41770 43470 47140 46900 25520 47630 47310 47610 28780 

Linha 5 - Cataforese 58323 59205 65248 64227 62013 72792 73334 51046 67307 65242 61024 47951 

Linha 6 - Pintura Líquida 33865 37066 94133 86984 86162 114013 113467 55033 89182,67 89182,67 186269 50685 

Linha 7 - Anodização 26004 43045 59468 112179 122598 154982 167933 62836 138180 110388 163823 105765 

Fonte de Emissão 
2016 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Instalações 34599 37958 37437 36863 36387 37137 32413 31940 34348 31599 31757 23863 

Compressores 73542 114617 87128 84185 90564 94493 96071 69101 74864 78435 87468 75267 

Linha 1 e 2 - Lacagem 34660 41740 41310 30510 36870 40220 38350 21000 39730 34500 39370 28110 

Linha 5 - Cataforese 54041 64023 67037 61530 61491 66668 62204 46199 67490 59007 61400 48534 

Linha 6 - Pintura Líquida 52651 52230 62525 52050 57134 80718 90572 48218 80473 62572 70193 45073 

Linha 7 - Anodização 133190 249703 227785 225904 235137 292935 315054 187938 254348 245308 324425 294715 

Linha 8 - Pintura Líquida 163590 208830 199390 160800 203700 245200 241091 158681 229528 219018 199040 159277 
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Tabela 5 (cont.) - Valor das Contagens - Consumo de Electricidade 2015, 2016, e 2017 - a vermelho estão os valores que estavam errados nas contagens originais e que foram substituídos por 

valores médios 

Automotive 

Fonte de Emissão 

Valor das Contagens - Consumo de Electricidade (kWh) 

2017 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Instalações 32670 38252 44509 36631 38922 48832 50923 40427 52735 40675 37461 31390 

Compressores 95688 77257 87251 94190 101015 99883 106265 85418 103968 113656 97654 80800 

Linha 1 e 2 - Lacagem 39230 30930 49440 25460 38289 44561 41340 24060 43220 45140 39320 17080 

Linha 5 - Cataforese 83732 36421 63901 50216 62060 66537 63623 52854 65671 66575 62445 55387 

Linha 6 - Pintura Líquida 58812 56180 71299 52221 63546 79664 79428 50229 82898 84468 117535 42777 

Linha 7 - Anodização 315940 217241 427613 266057 302068 388721 347426 225078 394971 446134 450835 105967 

Linha 8 - Pintura Líquida 205831 193335 249231 216147 243193 279928 270859 199819 264022 180232 242837 165011 

 

Tabela 6 - Valor do Caudal Mássico Médio das Fontes Fixas de Emissão e correspondentes Horas de Funcionamento 

Automotive 

Fonte de Emissão 

Emissões das Fontes Fixas de Emissão 
Caudal Mássico Médio (kg/h) Horas de Funcionamento (h) 

CO NOx COT 

FF5 - Queimadores do pré-desengorduramento e desengorduramento 0,004 0,005 0,001 2112 

FF6 - Exaustão do pré-tratamento da Linha 2 1,737 0,044 0,377 2112 

FF7 - Estufa de secagem e zona de arrefecimento (queimadores + processo) 0,120 0,125 0,065 4572 

FF8 - Cabine de pintura nº1 (tinta de poliéster em pó) - - - - 

FF9 - Forno de polimerização nº 1 (queimadores + processo) 0,483 0,063 0,341 4572 

FF11 - Cabine de pintura nº2 (verniz acrílico em pó) - - - - 
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Tabela 6 (cont.) - Valor do Caudal Mássico Médio das Fontes Fixas de Emissão e correspondentes Horas de Funcionamento 

Automotive 

Fonte de Emissão 

Emissões das Fontes de Emissão Fixas 
Caudal Mássico Médio (kg/h) Horas de Funcionamento (h) 

CO NOx COT 

FF12 - Forno de polimerização nº2 (queimadores + processo) 0,260 0,038 0,106 4752 

FF78 - Caldeira de aquecimento de água (etapas de desengorduramento) 0,030 0,073 0,009 4572 

FF79 - Túnel de pré-tratamento (exaustão 1) - 0,065 0,011 4572 

FF83 - Caldeira de aquecimento de água (etapa da fosfatação) 0,015 0,080 0,008 4572 

FF84 - Forno de polimerização (exaustão do processo) - - 0,053 4572 

FF88 - Forno de polimerização do verniz (queimador) 0,029 0,017 0,023 4752 

FF89 - Exaustão do arrefecimento 1 - 0,030 0,091 4752 

FF90 - Exaustão da cabine do primário - - 1,525 4752 

FF91 - Flash-off do primário - - 0,060 4752 

FF93 - Forno de polimerização do primário (exaustão do processo) - - 0,088 4752 

FF94 - Exaustão da cabine da cor - - 0,700 4752 

FF95 - Flash-off da cor - - 0,020 4752 

FF96 - Exaustão da cabine de verniz - - 1,100 4752 

FF97 - Exaustão após cabine de verniz - - 0,072 4752 

FF98 - Caldeira de água quente 0,133 0,040 0,012 4752 

FF101 - Lavador de vapores alcalinos - - 0,190 4752 

FF102 - Lavadores de vapores ácidos 0,090 0,100 0,040 4752 

FF103 - Separador de gotas 0,070 0,100 0,055 4752 

FF104 - Estufas de secagem 0,019 0,190 0,013 4752 

FF105 - Caldeira de água quente 0,018 0,158 0,005 4752 

FF1_L8 - Queimador 1 (aquecimento de banhos) 0,012 0,060 0,001 6336 
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Tabela 6 (cont.) - Valor do Caudal Mássico Médio das Fontes Fixas de Emissão e correspondentes Horas de Funcionamento 

Automotive 

Fonte de Emissão 

Emissões das Fontes de Emissão 
Caudal Mássico Médio (kg/h) Horas de Funcionamento (h) 

CO NOx COT 

FF2_L8 - Queimador 2 (climatização das cabines de pintura) 0,034 0,140 0,004 6336 

FF3_L8 - Estufa de secagem 1 - - 0,015 6336 

FF4_L8 - Queimador da estufa de secagem 0,055 0,055 0,011 6336 

FF5_L8 - Arrefecimento 1 - - 0,045 6336 

FF6_L8 - Flameado - - - - 

FF7_L8 - Arrefecimento 2 - - 0,055 6336 

FF8_L8 - Cabine primário 1 - - 1,375 6336 

FF9_L8 - Cabine primário 2 - - 1,300 6336 

FF10_L8 - “Flash-off” do primário - - 0,015 6336 

FF11_L8 - Cabine da cor 1 - - 0,833 6336 

FF12_L8 - Cabine da cor 2 - - 1,425 6336 

FF13_L8 - Cabine da cor 3 - - 1,500 6336 

FF14_L8 - “Flash-off” da cor - - 0,060 6336 

FF15_L8 - Zona comum corredor - - 0,125 6336 

FF16_L8 - Casa das tintas - - 0,053 6336 

FF17_L8 - Cabine do verniz 1 - - 1,775 6336 

FF18_L8 - Cabine do verniz 2 - - 1,975 6336 

FF19_L8 - Cabine do verniz 3 - - 1,750 6336 

FF20_L8 - “Flash-off” do verniz - - 0,028 6336 

FF21_L8 - Forno verniz 1 (extração) 0,020 0,006 0,027 6336 

FF22_L8 - Queimador forno verniz 0,033 0,015 0,005 6336 
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Tabela 6 (cont.) - Valor do Caudal Mássico Médio das Fontes Fixas de Emissão e correspondentes Horas de Funcionamento 

Automotive 

Fonte de Emissão 

Emissões das Fontes de Emissão 
Caudal Mássico Médio (kg/h) Horas de Funcionamento (h) 

CO NOx COT 

FF23_L8 - Forno verniz 2 (extração) 0,200 0,006 0,021 6336 

FF24_L8 - Exaustão do pré-desengorduramento - - 0,030 6336 

FF58 - Caldeira de produção de água quente 0,010 0,070 0,006 4224 

FF59 - Lavador de gases - - 0,125 4224 

FF60 - Forno de pirólise 1 (chaminé 1) 0,161 0,028 0,009 2112 

FF61 - Forno de pirólise 1 (chaminé 2) 1,150 0,031 0,260 2112 

FF62 - Forno de pirólise 2 (chaminé 1) 0,965 0,050 0,026 2112 

FF63 - Forno de pirólise 2 (chaminé 2) 0,353 0,031 0,003 2112 
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3.4.4. Escolha dos Factores de Emissão a Utilizar 

Este passo reveste-se de grande importância no processo do cálculo das emissões de GEE, uma vez que uma 

escolha de factores de emissão que não representem a realidade dos processos envolvidos, significaria uma 

representação incorrecta da realidade da empresa. 

Como referido na secção 3.4.3, o guia do GHG Protocol estabelece uma série de fontes de informação onde estes 

factores de emissão podem ser obtidos. Para o âmbito 1, o guia menciona que devem ser usados factores 

publicados por entidades competentes, sem referir nenhum tipo de entidade específica, sendo um pouco vago 

neste assunto. Para o âmbito 2, já refere a possibilidade de três fontes de informação possíveis, sendo elas, 

factores de emissão específicos do fornecedor eléctrico, factores provenientes da rede local de distribuição de 

energia eléctrica, e factores publicados por entidades. Além desta informação dada no guia A Corporate 

Accounting and Reporting Method, existe também informação acerca desta componente no guia Scope 2 

Guidance. Neste guia, o GHG Protocol prevê que, caso exista informação específica acerca da quantidade de 

emissões de CO2 resultantes da produção de energia que é fornecida, seja na forma de certificados, ou presente 

no contracto de fornecimento, devem ser reportados dois valores para o total de emissões deste âmbito. 

Estes dois valores seriam calculados tendo em conta dois factores de emissão diferentes, um provindo do 

certificado ou informação presente no contracto do fornecedor, chamada market-based method, e outro que 

seria retirado de uma base de informação que contivesse factores de emissão específicos da rede de transmissão 

que abastecesse a empresa, chamada location-based method. 

A justificação do guia para a existência destes dois métodos prende-se com o facto de ambas as abordagens 

fornecerem informação valiosa que ajude ao processo de decisão sobre a melhor maneira de reduzir as emissões 

da empresa. No entanto, a maior parte das vantagens que são referidas são direccionadas para empresas com 

instalações em várias partes do mundo, e que tenham de decidir sobre a melhor localização das suas instalações 

industriais. Além disso, no caso da Caetano Coatings, todas as possíveis vantagens que possam advir da utilização 

destas duas abordagens, estão reunidas num único factor de emissão, aquele disponibilizado pelo fornecedor 

em questão. Estas vantagens passam pela possível comparação entre diferentes fornecedores, sendo possível 

calcular quais as horas mais convenientes para o funcionamento da fábrica, ou pela escolha de fornecedores que 

utilizem modos de produção de energia com menos emissões de GEE resultantes associadas [54]. 

Tendo isto em conta, para o caso da Caetano Coatings, ficou decido que se utilizaria apenas um factor de emissão, 

aquele disponibilizado pelo fornecedor, uma vez que, em Portugal, essa informação deve ser transmitida ao 

cliente por recomendação da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos [55]. 

Por fim, é importante referir que não serão apresentados quaisquer factores de emissão para as emissões 

provenientes das fontes fixas de emissão, uma vez que estas serão calculadas de maneira diferente, utilizando a 

concentração do gás em questão, o caudal, e as horas de funcionamento da fonte. 

De seguida, são apresentados os vários factores de emissão recolhidos, sendo sempre justificada a escolha da 

fonte de informação de onde estes foram retirados. 
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3.4.4.1. Âmbito 1 - DPAB 

Para o cálculo das emissões relativas ao âmbito 1, referentes à DPAB, foi necessário recolher dois factores de 

emissão distintos. Um referente ao transporte de pessoal e equipamentos para a zona onde o projecto esteja a 

ser realizado, e outro para as emissões resultantes dos equipamentos. Uma vez que o transporte de pessoal e 

equipamentos se faz em veículos muito semelhantes em termos de emissões de GEE, foi decidido utilizar apenas 

um factor que representasse essa categoria de veículos. 

Por razões de simplificação, nesta categoria irá também ser referido de onde foram recolhidos o factor de 

emissão para o cálculo das emissões resultantes da utilização dos empilhadores nas instalações do Carregado. 

Esta decisão resulta da natureza destas emissões, que se prendem com o consumo de gasóleo, à semelhança das 

outras duas. 

Além destes factores de emissão, foi também necessário recolher informação acerca do conteúdo energético do 

combustível utilizado em cada uma das fontes de emissão e, uma vez que as unidades desta informação eram 

giga joules por quilograma, e as unidades da informação disponível do consumo de combustível eram litros, foi 

também necessário recolher informação acerca da concentração mássica do combustível em questão, 

apresentadas em quilograma por litro. 

Começando pela informação referida no último parágrafo, a fonte utilizada para a obter foi o National Inventory 

Reporting, publicado em 15-04-2018, pela Agência Portuguesa do Ambiente. Foi escolhida esta fonte pois este 

relatório é realizado pela entidade nacional responsável pela matéria, respeitando assim a prioridade 

estabelecida pelo guia, dando preferência às fontes nacionais em vez das internacionais, uma vez que estas têm 

uma melhor representação da realidade em questão. Este documento é constantemente actualizado, sendo a 

versão utilizada publicada a 15-04-2018. No entanto, este documento diz respeito ao período de 1990-2016, não 

estando ainda disponível informação acerca do ano de 2017. Por fim, este documento está dentro das normas 

especificadas pela UNFCCC e pelo protocolo de Quioto, aumentando a sua fidedignidade [56]. 

Deste documento foram recolhidas as informações acima mencionadas para o Diesel, o combustível usado 

nestas três fontes de emissão. Foi identificado o valor de 0,84 kg/l para a densidade e 0,0427 GJ/kg para o 

conteúdo energético. 

No que diz respeito aos factores de emissão utilizados, dois deles foram retirados do mesmo documento do que 

os factores de conversão. Trata-se dos factores referentes ao transporte e à utilização dos empilhadores. Para o 

primeiro, uma vez que este era realizado em veículos ligeiros de passageiros, sendo praticamente todos os 

veículos a diesel, foram utilizados os factores de emissão referentes aos veículos ligeiros de passageiros, de 

tamanho médio, convencionais, a diesel. No documento original, a categoria vem em inglês, sendo “Passenger 

Cars Diesel Medium Conventional”. Esta simplificação não introduz erros significativos, uma vez que a larga 

maioria dos veículos se encontra nesta categoria e a diferença entre os factores de emissão dos vários tipos de 

veículos ligeiros de passageiros não muda substancialmente, sendo a máxima diferença entre eles inferior a 1%. 

Para a utilização de empilhadores, recorreu-se ao mesmo documento, sendo que desta vez, os valores foram 

retirados para veículos pesados de trabalho convencionais, a diesel, com uma massa inferior a 7,5 ton, uma vez 
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que nenhum dos empilhadores utilizados ultrapassava este valor. Esta categoria no documento original, em 

inglês, tem o nome “Heavy Duty Trucks Diesel <= 7,5 t Conventional”. 

Para fazer os cálculos do uso dos geradores, foi necessário utilizar outro documento. Neste caso, a APA tem 

publicado um documento com orientações sobre que factores utilizar na contabilização de emissões de GEE que 

resultem da utilização de equipamentos convencionais. No documento são referidos três tipos de equipamentos 

convencionais: caldeiras, turbinas, e motores estacionários. Uma vez que os geradores são um tipo de motor 

estacionário, foram utilizados os factores dessa categoria. Além desta especificação, o documento também 

distingue motores com potências inferiores ou superiores a 50 MW, sendo neste caso, escolhidos os factores de 

emissão referentes aos motores com potências inferiores a 50 MW, uma vez que é nesta categoria que se 

encaixam os geradores em questão [57].  

Para cada uma das categorias, foram escolhidos três factores, um correspondente à emissão de dióxido de 

carbono, outro referente à emissão de metano, e outro para a emissão de óxido nitroso. No documento utilizado 

para a recolha dos factores de emissão da utilização de geradores, o valor do factor para a emissão de dióxido 

de carbono é igual para todas as categorias, que servem apenas para fazer a distinção dos valores referentes aos 

outros dois GEE em questão. 

Estes factores de emissão podem ser visualizados na Tabela 7. 

Tabela 7 - Factores de Emissão para o Âmbito 1 - DPAB e Consumo de Gasóleo dos Empilhadores do Âmbito 1 - Carregado 

GEE 
Factores de Emissão kg/GJ 

Transporte Utilização de Geradores Utilização de Empilhadores 

CO2 70,3 74,1 70,3 

CH4 0,0061 0,0015 0,00631 

N2O 0 0,0025 0,006 

 

3.4.4.2. Âmbito 1 - Carregado 

Nesta parte, teríamos duas categorias distintas, as emissões resultantes do consumo de gás natural e as emissões 

devido a fugas dos equipamentos de refrigeração, uma vez que já foi referido de onde se recolheram os factores 

de emissão relativos ao uso dos empilhadores. No entanto, uma vez que já existe informação acerca da 

quantidade de fluido refrigerador que se perdeu devido às fugas, não são necessários factores de emissão para 

esta categoria, tendo já a informação em kg de fluido. 

Tratemos então das emissões relativas ao consumo de gás natural. 

À semelhança do que foi feito anteriormente, foi primeiro necessário recolher informação acerca do conteúdo 

energético do gás natural utilizado. Este valor foi retirado do mesmo documento que continha a informação 

acerca dos factores relativos à utilização do gasóleo nos geradores, e que contém informação sobre como 

calcular as emissões de outros tipos de combustíveis, incluindo o gás natural. O valor respectivo ao conteúdo 

energético é então de 0,03844 GJ/m3. Este valor é importante uma vez que os valores dos factores de emissão 

se encontram em kg/GJ, e os das contagens em m3. No mesmo documento, encontramos os valores destes 
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factores para os três GEE, dióxido de carbono, metano, e óxido nitroso, sendo que à semelhança do que acontece 

para o diesel, apenas há uma distinção de equipamento utilizado para o metano e o óxido nitroso. 

Desta vez escolheu-se a caldeira como o equipamento convencional, uma vez que é neste tipo que se encaixam 

a maioria dos equipamentos consumidores de gás natural das instalações do Carregado. O vários factores 

utilizados podem ser visualizados na Tabela 8. 

Tabela 8 - Factores de Emissão do Consumo de Gás Natural 

GEE Factores de Emissão kg/GJ 

CO2 56,6 

CH4 0,0014 

N2O 0,0014 

3.4.4.3. Âmbito 2 - Carregado 

Por fim, falta referir de onde se retiram os factores de emissão relativos ao consumo de electricidade. Como já 

foi referido no início do subcapítulo 3.4.4., ficou decidido que se iriam utilizar os factores de emissão 

disponibilizados pelos fornecedores eléctricos, uma vez que são estes factores que contêm a informação 

necessária aos processos de decisão que envolvam esta categoria de emissões. 

Nesse sentido, foi feita uma recolha de informação acerca dos fornecedores eléctricos da Caetano Coatings dos 

últimos três anos e foi feita uma pesquisa no website de cada um deles à procura dos factores de emissão 

associados à produção de electricidade. 

A Caetano Coatings teve três fornecedores eléctricos nos últimos três anos: a Galp Power, a Gás Natural Fenosa, 

e a Iberdrola. Para o período em que o fornecedor foi a Galp, de Agosto a Dezembro de 2017, existe informação 

acerca dos factores de emissão associados à produção de electricidade, estando esta disponível para cada mês. 

No período de Janeiro de 2016 a Julho de 2017, o fornecedor foi a Gás Natural Fenosa. Neste caso só existia 

informação online relativa aos últimos doze meses. Foi então feito um pedido directamente à Gás Natural Fenosa 

que disponibilizou a informação que faltava, sendo que, no entanto, para o ano de 2016, apenas tinha informação 

anual, não sendo possível fazer a distinção mensal. Por fim, a Iberdrola não tinha qualquer informação disponível 

online, pelo foi feito um pedido directo. A totalidade dos factores de emissão podem ser visualizados na Tabela 

9, assim como a fonte de onde foram retirados. 

Tabela 9 - Factores de Emissão para o Âmbito 2 - Carregado, Fonte: 1Iberdrola, 2Gás Natural Fenosa, 3 [58], e 4 [59] 

Factores de Emissão kg CO2/kWh 

GEE 20151 20162 
2017 

Janeiro2 Fevereiro2 Março3 Abril3 Maio3 

CO2 0 0,2791 0,3418 0,2908 0,1937 0,3037 0,4088 

GEE 
2017 

Junho3 Julho3 Agosto4 Setembro4 Outubro4 Novembro4 Dezembro4 

CO2 0,4264 0,4065 0,4179 0,4509 0,3983 0,4506 0,3837 
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Neste caso, os fornecedores só têm disponível informação relativa à emissão de CO2, pelo que foi essa que foi 

utilizada. 

3.4.4.4. Potenciais de Aquecimento Global a 100 Anos 

Por fim, como temos vários tipos diferentes de GEE em estudo, é importante encontrar uma unidade comum 

para que seja possível fazer uma comparação entre os impactos de cada uma das fontes de emissão. De acordo 

com o guia, todas as emissões de GEE devem ser convertidas em CO2e ou dióxido de carbono equivalente. Deste 

modo foram recolhidos os vários coeficientes de Potencial de Aquecimento Global a cem anos (PAG-100) ou na 

literatura inglesa Global Warming Portencial - 100 year (GWP-100). Foi decidido utilizar o valor a cem anos pois 

é este o adoptado pela UNFCCC e assim mantém-se a coerência com as ferramentas de cálculo disponibilizadas 

online pelo site do GHG Protocol3. 

Esta recolha de informação está resumida na Tabela 10, acompanhada da fonte de informação de onde foi 

retirada, à semelhança do que foi feito para a Tabela 9. 

Tabela 10 - PAG-100 dos GEE em estudo, Fonte: 1 [27], e 2 [60] 

GEE PAG-100 kg CO2e/kg GEE PAG-100 kg CO2e/kg 

CH4
1 30 R-407C2 1773,85 

N2O1 265 R-404A2 3921,6 

CO1 1,6 R-410A2 2087,5 

NOx
1 -15,6 R-134A2 1430 

COT1 5,6 SF62 22800 

Apenas como breve explicação das fontes recolhidas, uma vez que estes coeficientes já foram explicados no 

capítulo 2, é importante referir, primeiro, que todos estes PAG estão publicados no documento “Anthropogenic 

and Natural Radiative Forcing,” em Climate Change 2013: The Physical Science Basis [27]. No entanto, uma vez 

que a APA disponibiliza uma ferramenta de cálculo específica para os fluidos de refrigeração, devido à legislação 

em vigor, foi colocado esse website como fonte de modo a facilitar possíveis trabalhos futuros. 

Por fim, é também importante dar uma breve explicação sobre o valor negativo que o PAG do NOx toma. Estes 

GEE têm efeito não só na absorção e emissão de radiação de e para a atmosfera, como também têm um impacto 

no tempo de vida de outros GEE, como é o caso do CO2. No caso do NOx, este gás reduz este tempo de vida do 

CO2, fazendo com que, ao longo de cem anos, o seu efeito global seja de arrefecimento e não de aquecimento. 

No documento acima mencionado, [27], é explicado detalhadamente o fenómeno referido. 

A inclusão dos três GEE que não estão previstos no protocolo de Quioto, CO, NOx, e COT, já foi justificada no 

subcapítulo 3.4.3.4. 

                                                                 
3 URL: http://ghgprotocol.org/calculation-tools 
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3.4.5. Aplicação do Método de Cálculo 

Após recolhida toda a informação necessária aos cálculos das várias emissões, esta informação foi reunida numa 

ferramenta de cálculo, que foi criada para o efeito no âmbito desta dissertação e que será posteriormente 

fornecida à empresa permitindo-lhe fazer o seguimento e controlo da evolução das emissões. 

A ferramenta de cálculo consiste num documento Excel que agrupa toda a informação necessária. Este 

documento está dividido em sete folhas, sendo que a primeira consiste num índice, as seguintes cinco ocupam-

se das cinco principais áreas de emissão que foram agrupadas de acordo com o tipo de emissão a que se referem, 

e a última faz uma análise global dos resultados obtidos. As cinco áreas principais em que as emissões foram 

divididas são: gás natural, gasóleo, refrigeração, fontes fixas de emissão, e electricidade. Estas áreas foram 

escolhidas deste modo, uma vez que cada uma delas tem um modo particular de cálculo de emissões, que será 

explicado de seguida. 

3.4.5.1. Gás Natural 

Esta é a primeira área de cálculo. Nesta folha, existe um espaço onde o utilizador coloca todas as informações 

relativas às contagens realizadas mensalmente pelos responsáveis da manutenção, nas respectivas categorias. 

Colocadas todas as informações relativas aos doze meses do ano, com as regras já acima estabelecidas, a folha 

começa por calcular o valor mínimo, o valor máximo, o valor médio, e o valor total do consumo de gás natural 

de cada categoria. Esta etapa serve para o utilizador identificar algum valor que se afaste significativamente do 

padrão e para que realize as devidas correcções. 

Em seguida, a folha calcula o valor de gás consumido, em giga joules, uma vez que é nesta unidade que se 

encontram os factores de emissão fornecidos pela APA. Para tal, a folha utiliza a seguinte equação, 

 𝐶𝐺𝑁 = 𝑉𝐶𝐺𝑁 × 1.755 × 𝐶𝐸𝐺𝑁  (1) 

Sendo CGN, o gás natural consumido em GJ, VCGN, o valor das contagens do gás, e CEGN, o valor do conteúdo 

energético do gás natural. O valor 1,755 é uma correcção que é necessária efectuar aos valores das contagens 

de modo a ter os valores do gás em m3. 

Após obter o valor do CGN em GJ, são então calculadas as emissões de CO2, CH4, e N2O, através da seguinte 

equação, 

 𝐸𝐺𝑁𝑛
= 𝐶𝐺𝑁 × 𝐹𝐸𝐺𝑁𝑛

 (2) 

Onde 𝐸𝐺𝑁𝑛
 representa o valor das emissões do GEEn devido ao consumo de gás natural, e 𝐹𝐸𝐺𝑁𝑛

 o factor de 

emissão do GEEn novamente em relação do consumo de gás. 

Após obter o valor das emissões de cada GEE, segue-se então a última fase, onde essas emissões são somadas 

tendo em conta o respectivo PAG-100 de cada gás, seguindo a seguinte equação, 

 𝐸𝐺𝑁 = ∑(𝐸𝐺𝑁𝑛
× 𝑃𝐴𝐺100𝑛

)

3

𝑛=1

× 10−3 (3) 
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Onde EGN representa as emissões totais, em ton CO2e, resultantes do consumo de gás natural, e 𝑃𝐴𝐺100𝑛
, o 

potencial de aquecimento global a cem anos de cada GEE. 

Por fim, além do cálculo total anual de emissões, é também calculado o valor mensal das mesmas, uma vez que 

o consumo varia de mês para mês e tem relevância para o processo de decisão. Neste caso, são usados os valores 

mensais do consumo, em vez do valor total. Após estes cálculos são também apresentados três gráficos, um com 

a evolução mensal do total das emissões/produção em kg CO2/m2 pintados, outro com as emissões/produção 

por mês e por linha de produção, e outro com as emissões/produção totais anuais de cada linha. Estes gráficos 

servem para identificar padrões nas emissões e entender quais as linhas que têm os processos mais poluentes. 

3.4.5.2. Gasóleo 

Para as emissões associadas ao consumo de gasóleo, o método é semelhante ao usado para o gás natural. Existe 

um espaço onde o utilizador insere o consumo de gasóleo associado ao transporte e à utilização de geradores 

por parte da DPAB, e o consumo de gasóleo resultante da utilização de empilhadores nas instalações da Caetano 

Coatings. Uma vez que estes valores são anuais não é calculado nenhum valor estatístico, como acontece com o 

gás natural, sendo de imediato feitos os cálculos das emissões totais com o auxílio das seguintes equações, 

 𝐶𝐺 = 𝑉𝐶𝐺 × 𝜌𝐺 × 𝐶𝐸𝐺  (4) 

 𝐸𝐺 𝑛𝑚
= 𝐶𝐺 × 𝐹𝐸𝐺 𝑛𝑚

 (5) 

 𝐸𝐺 𝑚
= ∑ (𝐸𝐺 𝑛𝑚

× 𝑃𝐴𝐺100𝑛
)

3

𝑛=1

× 10−3 (6) 

 

Onde CG representa o consumo de gasóleo em GJ, VCG o valor do consumo dado pela empresa em l, 𝜌𝐺  a 

densidade do gasóleo em kg/l, 𝐶𝐸𝐺  o conteúdo energético do gasóleo em kg/GJ, 𝐸𝐺 𝑛𝑚
 o valor das emissões do 

GEEn associado ao tipo de consumo de gasóleo m, onde m é o tipo de fonte emissão (transporte, utilização de 

geradores, e utilização de empilhadores), 𝐹𝐸𝐺𝑛𝑚
 o factor de emissão do GEEn, associado ao tipo de consumo 

de gasóleo m, e 𝐸𝐺 𝑚
 o valor total das emissões dos GEE em ton CO2e do tipo de consumo m. 

Como esta folha devolve apenas três valores finais, um para cada categoria de tipo de consumo, não existe a 

necessidade de um trabalho posterior dos dados.  

3.4.5.3. Refrigeração 

Para o caso da refrigeração, uma vez que os valores das fugas de fluido refrigerador são apresentados em kg, a 

folha pode de imediato calcular as emissões associadas a esta fonte, após a inserção dos valores nas células 

correspondentes por parte do utilizador. Para tal, é usada a seguinte equação, 

 𝐸𝑅 = ∑(𝐶𝑅𝑛
× 𝑃𝐴𝐺100𝑛

)

5

𝑛=1

× 10−3 (7) 
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Onde ER representa o valor das emissões totais devido às fugas dos equipamentos de refrigeração, em ton CO2e, 

e 𝐶𝑅𝑛
 representa o valor das fugas dos vários fluidos refrigeradores n, em kg (existem cinco tipos de fluido 

refrigerado em utilização nas instalações do Carregado, como foi assinalado no subcapítulo 3.4.3.3). 

Para este caso também não existe qualquer tratamento posterior de dados, uma vez que apenas é calculado um 

valor final. 

3.4.5.4. Electricidade 

Para o consumo de electricidade, a abordagem é semelhante à utilizada para o gás natural. Inicialmente, é 

solicitado ao utilizador que insira todos os valores das contagens mensais relativos ao ano em questão. Após a 

inserção destes valores, a folha realiza uma série de cálculos de parâmetros estatísticos para que, à semelhança 

do que é feito nos cálculos das emissões de GEE do gás natural, o utilizador possa identificar possíveis erros e 

valores que se desviem significativamente do padrão. Estes parâmetros estatísticos, além do valor total, são o 

máximo, o mínimo, e a média dos valores mensais, calculados para cada contador presente nas instalações do 

Carregado. 

Após feitos estes cálculos, a folha passa então ao cálculo das emissões. Como para a electricidade, os 

fornecedores disponibilizam factores de emissão mensais, este cálculo é realizado para todos os meses 

individualmente, usando a seguinte equação, 

 𝐸𝐸 = ∑ (𝑉𝐶𝐸𝑗
× 𝐹𝐸𝑗)

12

𝑗=1

× 10−3 (8) 

Onde, EE representa o valor total das emissões de GEE devido à produção da electricidade consumida pela 

Caetano Coatings nas instalações do Carregado, em ton CO2e, 𝑉𝐶𝐸𝑗
 representa o valor da contagem referente 

ao mês j, em kW, e 𝐹𝐸𝑗  o factor de emissão relativo ao mês j, em kg CO2/kW. Neste caso só existe informação 

acerca do CO2 emitido, pelo que apenas são realizados os cálculos para este GEE. Após terem sido realizados 

estes cálculos, é calculado o total das emissões anuais. 

A partir dos resultados, são produzidos três gráficos equivalentes aos produzidos para o gás natural, mas com os 

valores relativos às emissões resultantes da produção da electricidade consumida. 

3.4.5.5. Extra - Fontes Fixas de Emissão 

Para este caso, como já foi referido, o método de cálculo é diferente daquele utilizado para as fontes de emissão. 

Como foi avançado no subcapítulo 3.4.3.4., as emissões provenientes das fontes fixas presentes nas instalações 

do Carregado são calculadas através do caudal, da concentração do gás em questão, e das horas de 

funcionamento da fonte. Como o valor utilizado é um valor médio dos últimos controlos efectuados, na folha de 

cálculo, para cada fonte fixa, existem quatro espaços, onde devem ser inseridos os últimos quatro controlos 

realizados. Em cada um desses espaços existem três células, uma para cada um dos gases avaliados, CO, NOx e 

COT (Compostos Orgânicos Totais), que medem os COVs (Compostos Orgânicos Voláteis). 
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Em cada uma destas células, o utilizador deve inserir a informação relativa ao caudal de cada um dos gases, que 

é retirada do relatório produzido durante o controlo, e que se apresenta logo nas unidades desejadas para o 

cálculo, kg/h. Após a inserção destes dados, são então realizados os cálculos. 

Primeiro a folha calcula os seguintes parâmetros estatísticos: mínimos, máximo e média. Estes valores são 

importantes não só para fazer os cálculos das emissões, mas também para identificar possíveis valores que se 

desviem do padrão normal. Após se ter calculado a média, é necessário inserir as horas de funcionamento 

relativas a cada fonte. Por fim, é efectuado o cálculo das emissões, utilizando a seguinte equação, 

 𝐸𝐹𝐹 = ∑(𝐶�̅�𝐹 𝑛
× 𝑃𝐴𝐺100𝑛

)

3

𝑛=1

× 10−3 (9) 

Onde EFF  representa o valor das emissões totais da fonte fixa em questão, em ton CO2e, e 𝐶�̅�𝐹 𝑛
 representa o 

caudal mássico médio do gás de índice n. Tendo todos os valores das emissões de cada fonte, é então feito um 

somatório para obter o valor final relativo à emissão a partir destas fontes, à semelhança do que é feito nas 

outras categorias. 

Esta folha de cálculo tem uma particularidade em relação às outras. Uma vez que este cálculo é realizado 

utilizando uma média dos valores dos controlos passados, ela está sempre em actualização. Quando se pretende 

calcular as emissões do ano seguinte, o utilizador precisa de transpor os valores dos três relatórios mais recentes 

para o espaço correspondente aos três relatórios mais antigos, ou seja, um espaço para a direita, e colocar no 

espaço do relatório mais recente o valor correspondente. Este processo tem de ser realizado “manualmente” 

sempre que é feito um controlo a uma das fontes fixas. 

3.4.6. Somatório dos Resultados Parcelares Obtidos para Obtenção do Valor Total 

Além de fazer o cálculo das emissões provenientes de todas as fontes, a ferramenta também vai somar todos os 

resultados obtidos e calcular o valor final. Este cálculo é realizado na última folha do ficheiro Excel, onde é feito 

automaticamente o cálculo do resultado final, que corresponde à pegada carbónica da Caetano Coatings. Além 

disso, são também calculados alguns valores importantes para a análise dos resultados e para o processo de 

tomada de decisão. Todos estes cálculos são realizados automaticamente, sendo apenas necessário inserir 

alguma informação acerca da produção do ano em questão, nomeadamente, os m2 pintados em cada linha de 

produção e o número de trabalhadores em cada uma dessas linhas.  

A folha começa por calcular o valor total da empresa e, em seguida, apresenta dois gráficos, um deles com a 

informação relativa à percentagem que cada um dos tipos de fontes de emissão representa no total da empresa, 

e outro com a percentagem pela qual cada linha de produção é responsável. 

Por fim, são apresentados alguns indicadores úteis ao processo de decisão. O primeiro refere-se ao valor de 

emissões em CO2e por m2 pintado. Este valor serve para dar ao utilizador a informação acerca da intensidade do 

processo de cada uma linha, eliminando a influência do nível de produção do resultado final. O segundo prende-

se com o valore de emissões em CO2e por trabalhador, um dos indicadores sugeridos na bibliografia, e que 

permite fazer uma comparação entre sectores [11]. 
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3.5. Controlar o Valor das Emissões ao Longo do Tempo 

A empresa pode querer seguir o valor das suas emissões de GEE ao longo dos anos, seja para fazer a divulgação 

dos resultados, estabelecer objectivos de redução e seguir esses mesmos objectivos, gerir riscos e 

oportunidades, ou informar os investidores e accionistas do seu desempenho. Tendo isto em conta, são descritos 

em seguida os cuidados que o guia do GHG Protocol recomenda ter quando se faz este seguimento. 

Para que esta comparação seja consistente e relevante, é necessário que a empresa defina um ano base. 

O ano deve ser escolhido tendo em conta uma série de especificações, sendo uma delas a existência de 

informação necessária para calcular todas as emissões de GEE resultantes da actividade da empresa. Além disso, 

a empresa deve escolher um ano que considere representativo em termos de volume de negócio regular. 

As emissões e o ano base devem ser recalculadas sempre que existirem mudanças significativas na empresa que 

alterem consideravelmente o valor das emissões da mesma. Os casos previstos no guia são os seguintes: 

• Alterações estruturais na empresa, sejam aquisições ou desinvestimentos. Neste caso, as emissões 

resultantes da unidade de negócio adquirida ou vendida referentes aos últimos anos, até ao ano base, 

inclusive, devem ser adicionadas ou subtraídas, consoante o caso, ao total anual da empresa; 

• Alterações ao método de avaliação das emissões de GEE ou actualização dos factores de emissão utilizados. 

Sempre que uma alteração deste tipo resulte num aumento ou diminuição significativa do valor das 

emissões, todos os anos até ao ano base devem ser recalculados. O guia não especifica o que é considerado 

como alteração significativa, deixando à empresa a responsabilidade de definir esse limite; 

Um exemplo deste tipo de reavaliação pode ser mais facilmente visualizado na Figura 18. 

 

Figura 18 - Reavaliação do Valor das Emissões do Ano Base no Caso de uma Aquisição [39] 
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No guia é também mencionado que alterações no volume de negócios da empresa, seja um grande 

crescimento de produção ou uma diminuição da procura não deve ser razão para recalcular as emissões. 

Esta reavaliação de emissões é comum quando a empresa pretende estabelecer um objectivo num 

determinado intervalo de tempo, ou participar num programa de redução, seja nacional ou internacional. 

Normalmente, no último caso referido, o programa de redução estabelece as especificações acerca da forma 

como as emissões devem ser recalculadas, e quais os limites que devem ser respeitados.  
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Análise das Emissões de Gases de Efeito de Estufa 

Realizados todos os cálculos, e reunidos todos os resultados relativos a cada uma das fontes de emissão na 

Caetano Coatings, chegou-se à conclusão de que o valor total de emissões de GEE é de 8359,97 ton CO2e. Este 

valor pode ser visualizado no Anexo A – Folhas de Cálculo da Ferramenta Preenchidas para o Ano 2017, 

juntamente com todos os resultados alcançados através do uso da ferramenta. No entanto, este valor não 

permite retirar nenhuma informação que ajude a tomar uma decisão acerca da melhor maneira de o reduzir. A 

sua utilidade prende-se mais com a possibilidade de, a partir de agora, a Caetano Coatings poder fazer o 

seguimento do seu impacto no agravamento do efeito de estufa e avaliar se as medidas que está a pôr em prática 

para reduzir esse impacto estão a dar resultado. 

Para obter informações acerca da melhor maneira de baixar este valor e priorizar esforços, torna-se necessário 

dividi-lo entre várias categorias, sejam elas âmbitos ou linhas de produção, e assim identificar quais as áreas mais 

críticas. 

4.1.1. Distribuição das Emissões por Âmbitos e por Linhas 

Em primeiro lugar, este valor é dividido entre os dois âmbitos incluídos no estudo, o âmbito 1 e 2. Esta é uma 

das divisões sugeridas no guia e permite entender se a maior parte das emissões da empresa estão concentradas 

nas instalações da mesma, emissões directas, ou se por outro lado são resultantes da produção de electricidade. 

Esta informação pode ser visualizada na Figura 19. 

 

Figura 19 - Distribuição das Emissões pelos Âmbitos 1 e 2 em 2017 - Faz parte do âmbito 1 o gás natural, o gasóleo, e a 
refrigeração, sendo a electricidade a única categoria pertencente ao âmbito 2 
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Através deste gráfico, conseguimos perceber que as emissões se repartem quase igualmente entre o âmbito 1 

(gás natural + gasóleo + refrigeração = 54%) e o âmbito 2 (electricidade = 46%). Como tal, não existe um âmbito 

ao qual se deva dar especial prioridade. No entanto, conseguimos também perceber que as principais fontes 

responsáveis pelas emissões são o gás natural e a electricidade, pelo que devem ser estas as primeiras a serem 

alvo de esforços de redução. 

Como previsto no guia, as fontes fixas de emissão não estão incluídas em nenhum dos âmbitos, uma vez que 

estas foram calculadas como extra. Apesar disso, é também importante entender qual o impacto que esta 

categoria tem no total das emissões da empresa, pelo que se torna relevante apresentar este valor percentual 

junto das quatro fontes acima mencionadas. Essa informação pode ser verificada no seguinte gráfico, presente 

na Figura 20. 

 

Figura 20 - Distribuição das Emissões pelos Âmbitos 1 e 2 + Fontes Fixas de Emissão em 2017 

Com esta informação, foi possível verificar que as fontes fixas de emissão em 2017 tiveram um impacto 

significativo no total das emissões da empresa, contribuindo com 6% para o total. Desta forma, conseguimos 

perceber que o cálculo destas emissões foi importante para o estudo em questão, uma vez que, caso não as 

tivéssemos incluído, estaríamos a subestimar o valor total. 

Além desta divisão em âmbitos, é também importante o cálculo do factor emissões/produção para cada linha, 

uma vez que esta informação nos permite identificar quais as linhas que têm os processos mais poluentes. Esta 

informação é também calculada na ferramenta e é apresentada na Tabela 11. 

Tabela 11 - Rácios emissões/produção para as linhas de produção da Caetano Coatings 

Linhas de Produção Linhas 1 e 2 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 Decapagem* 

Emissões (ton CO2e) 1205,64 871,21 623,63 2258,03 1718,56 157,43 

Produção (m2 pintados) 300784,89 644862,92 84775,90 199064,76 229159,32 84183,54 

Kg CO2e/m2 pintados 4,01 1,35 7,36 11,34 7,50 1,87 
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Com esta informação, conseguimos perceber que a linha mais poluente é sem dúvida a Linha 7, que diz respeito 

à anodização, seguida das linhas 6 e 8, de pintura líquida, e por fim a linha 1 e 2, seguida da linha 5. Estes 

resultados serão analisados mais à frente, quando se fizer a distinção entre as emissões resultantes do consumo 

de gás natural e as resultantes da produção de electricidade consumida. 

De seguida, uma análise que se torna importante após termos estes resultados, prende-se com tentar perceber 

como estão divididas as emissões provenientes do consumo de gás natural e electricidade, uma vez que são estas 

duas fontes de emissão que são responsáveis pela quase totalidade das emissões de GEE de empresa. 

4.1.2. Distribuição das Emissões do Gás Natural 

Esta fonte de emissão pode ser dividida de duas formas distintas. Primeiro, podemos dividi-la por mês, para 

tentar perceber se existe algum padrão de consumo ao longo do ano, e segundo, por linha de produção, para 

entendermos se existe alguma linha que deva ser priorizada em relação a outros que tenham menos impacto. 

Na criação destes gráficos, o valor das emissões mensais foi dividido pelo valor da produção da fábrica, em m2 

pintados, de modo a que esta variável não influenciasse os resultados. 

A evolução das emissões provenientes do consumo de gás natural ao longo do ano pode ser visualizada na Figura 

21. 

 

Figura 21 – Rácio Emissões/Produção Resultantes do Consumo de Gás Natural, por Mês, 2017 

No gráfico acima é possível observar um ligeiro padrão, que consiste numa maior quantidade de emissões nos 

meses tendencialmente mais frios, em comparação com uma menor quantidade nos meses mais quentes [61, 

62]. Isto acontece porque nos meses mais quentes, os queimadores não necessitam de funcionar a uma 

intensidade tão elevada, uma vez que o ar está a uma temperatura mais elevada, existindo uma menor perda de 

energia. 

Além da evolução da quantidade total de emissões por mês, é também relevante ter essa evolução para as várias 

linhas de produção, para o caso de existirem outros padrões de consumo de gás natural que irão influenciar essas 

emissões. Essa informação pode ser visualizada na Figura 22. 
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Figura 22 - Rácio Emissões/Produção Resultantes do Consumo de Gás Natural por Linha de Produção por Mês em 2017 

A partir da Figura 22 conseguimos perceber que não existe um desvio significativo do padrão geral das emissões, 

sendo por isso aceitável a hipótese de que a variação anual se deve principalmente à variação da temperatura 

do ar. A única excepção prende-se com a Linha 7. Uma vez que, como a fábrica faz uma pausa para manutenção 

nas duas primeiras semanas de Agosto, é preciso aquecer de novo todos os banhos necessários. Este 

aquecimento traduz-se num consumo de gás muito superior ao normal, pelo que o rácio emissões/produção 

sofre um aumento considerável. 

Além da divisão por mês, é também importante fazer uma divisão destas emissões pelas várias linhas de 

produção existentes nas instalações do parque industrial do Carregado. Esta informação pode ser visualizada na 

Figura 23, onde, mais uma vez, as emissões foram divididas pelos m2 pintados para que esta variável não 

influenciasse os resultados.  

 

Figura 23 - Emissões sobre Produção Resultantes do Consumo de Gás Natural por Linha de Produção em 2017 - *Os valores 
da decapagem não têm em conta o gás consumido nos fornos de pirólise 

No entanto, não basta apresentar esta informação. É também importante apresentar que linhas contribuem mais 

para o total das emissões, de modo a, não só priorizar apenas as linhas mais poluentes em termos de 

emissões/produção, mas também perceber quais as que, investindo em medidas de redução têm a possibilidade 
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de causar um impacto positivo de maior amplitude. Na Tabela 12 é apresentado o total de emissões por linha de 

produção com o respectivo nível de produção. 

Tabela 12 - Emissões devido ao consumo de Gás Natural e Produção de cada Linha de Produção - *Os valores da decapagem 
não têm em conta o gás consumido nos fornos de pirólise 

Linhas de Produção Linhas 1 e 2 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 Decapagem* 

Emissões (ton CO2e) 1042,68 597,16 303,90 799,12 702,10 157,43 

Produção (m2 pintados) 300784,89 644862,92 84775,90 199064,76 229159,32 84183,54 

Como linhas mais poluentes em termos de processo, destacam-se as linhas 1 e 2, 6, 7, e 8, sendo a Linha 7, a 

anodização, aquela mais poluente. Isto acontece porque esta linha envolve uma série de banhos que necessitam 

de ser aquecidos, e para tal usa duas caldeiras a gás que têm um elevado consumo associado. Certos banhos têm 

de estar nos 98 oC, o que envolve muita energia para alcançar esta temperatura. 

As linhas 1 e 2, e a linha 6, envolvem uma série de estufas, fornos, e cabines de polimerização das tintas, que 

requerem que o ar esteja a uma temperatura elevada. Como tal, envolvem uma série de queimadores para 

aquecer este ar que são os responsáveis por estas emissões. 

Por fim, a linha 8 tem um elevado nível de emissões/produção pelas mesmas razões que as linhas 1, 2, e 6, mas 

como se trata duma linha mais recente, tem equipamentos mais eficientes e as várias cabines de secagem e 

polimerização são melhor isoladas, o que se traduz numa menor perda de calor e um menor consumo de gás 

natural. Além disso, as temperaturas de trabalho são inferiores às outras linhas, requerendo menos energia para 

manter as manter estáveis. Esta tabela não inclui as emissões resultantes do consumo de gás natural nas 

restantes instalações do parque industrial, como a cantina e as casas de banho. Este valor é de 40,42 ton CO2e 

em 2017, valor bastante inferior em comparação com as outras linhas, não tendo uma relevância no resultado 

global (<0.5%). 

É importante referir que os valores das emissões da Decapagem não são conclusivos porque não têm em conta 

o consumo de gás nos fornos de pirólise, uma vez que até à data não existia um contador funcional para essa 

componente. 

De seguida, irão ser analisadas as emissões resultantes da geração da electricidade consumida. 

4.1.3. Distribuição das Emissões da Electricidade 

À semelhança do que foi feito para as emissões resultantes do consumo de gás natural, irá ser feita uma divisão 

das emissões resultantes do consumo de electricidade por mês e por linha de produção. A informação acerca da 

variação das emissões totais ao longo do ano pode ser visualizada na Figura 24. À semelhança do que foi feito 

para o gás natural, os valores das emissões foram divididos pela quantidade de m2 pintados para que esta variável 

não influenciasse os resultados. 
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Figura 24 - Emissões sobre Produção Resultantes do Consumo de Electricidade por Mês em 2017 

Neste caso, observamos uma inversão no padrão que existe para as emissões resultantes do consumo de gás 

natural. Isto acontece porque nos meses mais quentes, os equipamentos que têm um consumo de energia mais 

intenso são os equipamentos de ar condicionado, as Unidades de Tratamento de Ar, e os Chillers, que chegam a 

ter potências de 260 kW. 

Para perceber se existe alguma linha de produção que se desvie desta tendência é apresentado um gráfico com 

a evolução das emissões/produção para as várias linhas ao longo do ano (Figura 25). 

 

Figura 25 - Emissões sobre Produção Resultantes do Consumo de Gás Natural por Linha de Produção por Mês em 2017 

Com esta informação conseguimos perceber que não existe um desvio significativo das evoluções das emissões 

de cada linha de produção comparativamente com a tendência geral. 

Também é importante perceber quais as linhas que têm um maior consumo de electricidade e quais aquelas que 

têm processo considerados mais poluentes (aos quais estão associadas mais emissões por unidade de produção) 

(Tabela 13). 

Tabela 13 - Emissões devido ao consumo de Electricidade e Produção de cada Linha de Produção 

Linhas de Produção Linhas 1 e 2 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 

Emissões (ton CO2e) 162,96 274,05 319,73 1458,91 1016,45 

Produção (m2 pintados) 300784,89 644862,92 84775,90 199064,76 229159,32 
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Além destes, existem também outros dois valores que são importantes conhecer, o total de emissões resultantes 

do consumo de electricidade nas restantes instalações, que é de 185,27 ton CO2e, e também o total de emissões 

que são resultado dos consumos dos compressores, que é de 430,61 ton CO2e. Através destes, conseguimos 

perceber que os compressores são responsáveis por uma grande parte das emissões, com um impacto superior 

ao das linhas 1 e 2, 5, e 6, merecendo por isso uma atenção especial. 

 

Figura 26 - Emissões sobre Produção Resultantes do Consumo de Electricidade por Linha de Produção em 2017 

A Figura 26, apresenta o rácio emissões/produção das várias linhas de produção. 

Com esta informação conseguimos compreender facilmente que a Linha 7 é aquela cujos processos são mais 

poluentes. Isto acontece pela natureza do tratamento que é dado às peças. Nesta linha existem quatro 

reservatórios destinados à fase de anodização, fase esta em que é preciso induzir um campo eléctrico no 

reservatório para que se dê a formação do óxido na peça. Para induzir este campo eléctrico recorre-se a dois 

rectificadores que têm um grande consumo de electricidade e é este consumo que faz com que o valor 

emissões/produção desta linha seja tão elevado. 

Quanto à linha 6 e 8, o elevado valor emissões/produção deve-se à quantidade de Unidades de Tratamento de 

Ar e Chillers que existem nestas linhas e que têm potências elevadas. 

Por fim, é realizado um somatório dos resultados obtidos para o gás natural e para a electricidade para perceber 

quais as linhas mais responsáveis pela maioria das emissões. Essa informação pode ser visualizada na Figura 27, 

tendo em atenção que as percentagens apresentadas são relativas ao total de emissões resultantes do consumo 

de gás natural e electricidade. 
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Figura 27 - Distribuição das Emissões pelas Linhas de Produção em 2017 

Conseguimos saber o impacto relativo de cada linha, além do dos compressores e das instalações, e assim 

perceber quais os principais responsáveis.  

Tendo analisado os dados e discutido os resultados obtidos, é importante agora fazer uma reflexão sobre as 

vantagens e desvantagens do método aplicado e das dificuldades encontradas na recolha e análise das 

informações necessárias a este tipo de estudos. Esta reflexão será feita no próximo subcapítulo. 

4.2. Reflexão Acerca da Metodologia 

Nesta secção irá ser feita uma discussão acerca dos pontos positivos e negativos identificados durante a aplicação 

da metodologia proposta pelo GHG Protocol, além de serem também mencionadas as dificuldades encontradas. 

O objectivo desta reflexão é tentar transmitir a experiência adquirida ao longo dos seis meses de duração do 

projecto para facilitar o trabalho a quem pretenda realizar um estudo semelhante. 

4.2.1. Pontos Positivos 

Conclui-se que o método proposto oferece boas linhas de orientação para o cálculo das emissões de gases de 

efeito de estufa. 

Em primeiro lugar, porque oferece uma abordagem simples e directa para a definição das fronteiras da empresa 

a estudar, explicitando que áreas da empresa devem ser incluídas no cálculo e oferecendo duas abordagens, que 

tanto funcionam para empresas pequenas e médias como para empresas de larga escala e internacionais. Este 

aspecto do guia é muito útil pois oferece uma abordagem aplicável a todo o tipo de empresas, o que contribuiu 

para uma certa universalidade da sua aplicação, além de oferecer uma referência base para este tipo de estudos.  

Além deste aspecto da definição das fronteiras da empresa, é também muito prático e simples o método da 

definição das fronteiras das actividades da empresa. Esta definição prende-se com a escolha das fontes de 

emissão que devem ser incluídas, fazendo uma distinção das mesmas em vários âmbitos. Esta divisão em vários 

âmbitos permite à empresa ter mais liberdade e assim adaptar o estudo que pretende fazer às suas necessidades, 

sejam elas o simples cálculo das emissões para consumo interno, aumentar a transparência em relação aos 

consumidores, identificar possíveis medidas de redução que se traduzam em poupança de custos, ou até, 
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participar em possíveis programas nacionais ou internacionais de redução de emissões. O vasto leque de 

utilizações e vantagens associadas à realização de um estudo deste tipo, especialmente quando realizado dentro 

das linhas orientadoras do GHG Protocol são sem dúvida um aspecto muito positivo. 

Uma das vantagens também observadas durante a aplicação do método é a abordagem utilizada para calcular 

as várias emissões. O facto de ser dada prioridade ao tipo de cálculo feito através de informações acerca dos 

consumos da empresa com a utilização de factores de emissão, é um método que vai bastante ao encontro 

daquilo que é a realidade empresarial. Isto acontece porque os dados que são necessários recolher são muitas 

vezes já compilados pelas empresas, normalmente para serem utilizados pelas áreas financeira e de gestão. 

Por fim, a o facto de prever a contabilização de outro tipo de gases com efeito de estufa, dá também à empresa 

a possibilidade de demonstrar a sua consciência ambiental e ir além daquilo que são os requisitos mínimos. 

Permite também perceber se existe outros tipos de emissões além das previstas que também contribuam para 

o efeito de estufa e assim evitar a subestimação da contribuição da empresa para o aquecimento global. 

No caso desta dissertação, estas vantagens foram evidentes. Graças à divisão das emissões em âmbitos, foi 

possível adaptar o estudo ao horizonte temporal disponível e assim priorizar o cálculo das emissões que estão 

mais directamente ligadas com a actividade da empresa. Isto permitiu à empresa entender os seus processos em 

termos de intensidade carbónica. 

Além disto, a empresa tinha também uma série de registos já compilados que se revelaram úteis para este 

estudo, demonstrando a vantagem de fazer os cálculos através da utilização de factores de emissão. Um estudo 

destes onde as emissões seriam calculadas através de medições seria impossível, dada a dimensão das 

instalações da Caetano Coatings. 

A possibilidade de analisar outro tipo de gases de efeito de estufa separadamente, permitiu compreender o 

impacto das várias fontes fixas de emissão presentes nas instalações do Carregado, dando assim informação 

sobre a relevância destas emissões e evitando uma subestimação da contribuição da empresa para o 

agravamento do efeito de estufa. 

4.2.2. Pontos Negativos 

Um dos aspectos que se pode apresentar como menos positivo do GHG Protocol advém curiosamente de uma 

das suas vantagens. Trata-se da opção de desenvolver um guia o mais abrangente e geral possível de modo a 

conseguir oferecer linhas orientadoras a todos os tipos de empresas e a todos os tipos de indústria. À custa desta 

abrangência o guia acaba por tornar a análise para as empresas mais pequenas um pouco superficial. 

Um exemplo disto tem a ver com a estratégia que o guia sugere para o cálculo das emissões, que se prende com 

a utilização das informações das facturas para obter os valores dos consumos. É fácil perceber que este tipo de 

abordagem seja essencial em empresas de larga escala e internacionais, que englobam várias actividades 

diferentes em diferentes sectores. Isto acontece, uma vez que não seria exequível obter os consumos específicos 

de cada área ou até mesmo equipamento, sem um esforço que rapidamente se tornaria demasiado oneroso e 

moroso. No entanto, no caso duma empresa onde essa recolha é possível, é desejável que ela seja feita, uma vez 
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que isto permite reunir várias informações que contribuem bastante para informar e facilitar as direcções e 

agentes responsáveis nos vários processos de tomada de decisão. 

Além deste aspecto, considera-se que a questão do seguimento das emissões ao longo dos anos deve ser revista, 

uma vez que o método de recálculo não é muito explícito. O guia não explica bem como deve ser realizada a 

contabilização das emissões dos activos que sejam adquiridos, referindo apenas que estas devem ser incluídas 

no ano base. Esta inclusão é bastante simples caso a empresa que detinha esse activo tivesse feito o estudo das 

suas emissões de GEE, no entanto esta ainda não é a tendência geral na maioria das empresas mais pequenas, 

pelo que fica aqui a dúvida sobre como contabilizar estas emissões, caso não existam registos acerca dos vários 

consumos do activo adquirido. 

Tendo isto em conta, na Caetano Coatings ficou decido que se faria uma análise onde os consumos seriam 

discriminados ao máximo, sendo por isso utilizados os valores das contagens para fazer os cálculos relativos às 

emissões. Em relação ao seguimento das várias emissões ao longo do tempo, vai ficar a cargo do responsável 

desta área, a decisão sobre o modo como irão incluir as emissões que venham de activos comprados, uma vez 

que esta parte não está explícita no guia. 

4.3. Medidas de Redução 

Uma parte desta dissertação prende-se também com a proposta de medidas de redução de emissões que 

tenham associada uma redução dos custos da empresa. Deste modo, foram sugeridas algumas soluções nesse 

sentido, sendo que algumas delas já se encontram numa fase se implementação. 

As medidas serão apresentadas individualmente, cada uma num subcapítulo. 

4.3.1. Implementação de um Sistema Online de Gestão de Consumos 

Ao longo desta dissertação, uma das dificuldades identificadas na recolha de dados e contabilização das várias 

emissões de gases de efeito de estufa, prende-se com o facto de não existir um sistema de gestão de consumos 

das várias linhas para grande parte das instalações no parque industrial do Carregado. Como já foi referido, o 

controlo dos vários contadores realiza-se através de um registo manual, que é feito pelo responsável da 

manutenção. Esta situação acarreta vários problemas, de entre os quais, tempo gasto e erros humanos por parte 

da pessoa responsável por esta tarefa, a impossibilidade de controlar os consumos ao longo do mês, realizando 

registos com menores intervalos de tempo, ou até mesmo, a possibilidade de controlar o consumo de alguns 

equipamentos em específico, e assim evitar possíveis custos adicionais que estejam relacionados com avarias ou 

consumos exagerados. Existe, neste momento, um sistema deste tipo para a Linha 8. No entanto, este sistema 

não está alargado às dezenas de contadores que existem nas outras linhas, dispersos pelo parque industrial. 

Além disso, este sistema regista apenas o consumo eléctrico, não incluindo o consumo de gás natural e de água, 

que têm bastante relevância para a empresa. 

Uma sugestão, passa pela instalação de um sistema de gestão online de consumos que permita aos responsáveis 

por esta gestão obter informações de forma célere e conveniente. É também sugerida a instalação de contadores 

em equipamentos aos quais estão associadas grandes potências e consumos, como é o caso dos chillers, das 
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unidades de tratamento de ar, dos rectificadores, das caldeiras e de alguns queimadores. Estes contadores 

estariam também integrados no sistema de gestão, de modo a facilitar o acesso à informação. Estas duas 

sugestões iriam resolver os problemas acima mencionados, além fornecer informação muito importante acerca 

do desempenho dos vários equipamentos e processos. Deste modo, gera-se uma base de dados que pode ser 

utilizada em estudos energéticos e assim obter informações de grande relevância que contribuam para a 

melhoria da eficiência dos processos.  

No momento de escrita desta dissertação, esta proposta já se encontrava em desenvolvimento. Para a 

implementação desta medida, tinha já sido realizado um primeiro contacto com os fornecedores, tendo 

posteriormente havido uma reunião para a apresentação do sistema a instalar. Após esta reunião, e tendo sido 

demonstrado interesse por parte do responsável da manutenção, o técnico Júlio Azeitão, para a implementação 

desse sistema, foi dado início ao processo de recolha da informação necessária para a realização do orçamento. 

Esta recolha prendeu-se com a compilação de uma série de informações acerca dos contadores, que foi reunida 

numa lista onde se encontram todos os contadores da fábrica, assim como a sua marca e modelo, e a 

possibilidade de integração no sistema a instalar. Além disso, foi também produzido um mapa com a localização 

de cada contador no parque industrial do Carregado. A lista de informações foi realizada pelo autor desta 

dissertação, com o auxílio da equipa de manutenção da empresa Caetano Coatings. O mapa da localização dos 

contadores foi realizado pelo responsável da área de Ambiente, o Engo Luís Matias. 

4.3.2. Isolamento dos Túneis de Pré-Tratamento na Zona dos Pré-Desengorduramentos 

Nas instalações do parque industrial do Carregado, foram detectadas fugas de calor nos túneis de pré-tratamento 

nas linhas 1 e 2, na linha de Cataforese, e na linha 8. Estas fugas resultam de uma falta de isolamento nas zonas 

de pré-tratamento dedicadas ao pré-desengorduramento. Nestas zonas, as peças atravessam um túnel que 

contém uma linha de aspersores colocada na parte superior do túnel que libertam a mistura responsável pelo 

pré-desengorduramento. Um requisito desta mistura prende-se com a temperatura, uma vez que é necessário 

que esta se encontre a cerca de 50o C para que o tratamento se dê nas condições ideias. Além disso, esta aspersão 

realiza-se em circuito fechado, passando por um sistema de filtragem sendo apenas renovada quando o operador 

responsável detecta que esta já não se encontra nas condições adequadas. O aquecimento da mistura é feito 

com recurso a queimadores de chama directa ou com a utilização de caldeiras, que entram em funcionamento 

quando o sistema detecta que a mistura se encontra abaixo da temperatura desejada. Como tal, qualquer perda 

de energia que dê em qualquer parte do circuito percorrido pelo banho, traduz-se num incremento do consumo 

de gás natural. Estas fugas de calor foram registadas com uma pistola termográfica cedida pela equipa de 

manutenção. 

Após a detecção das fugas referidas, ficou decidido que se faria um estudo para avaliar a rentabilidade de se 

isolar a parte do túnel relativa aos banhos aquecidos de pré-desengorduramento. Para tal, desenvolveu-se uma 

folha de cálculo em Excel onde é possível colocar as diversas variáveis que entram no cálculo e obter os valores 

das poupanças associadas e o período de recuperação do investimento respectivo. O funcionamento da folha 

será descrito de seguida. 
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Em primeiro lugar, é necessário inserir os valores que correspondem às variáveis que são contantes para as 

diversas linhas de produção. Essas variáveis são: o coeficiente de convecção ℎ, que deve estar em W/m2K, o valor 

da temperatura do ar a ser considerado, 𝑇𝑎𝑟 , que deve estar em oC, e o preço do gás natural, 𝑝𝐺𝑁, em €/kWh. 

Após terem sido inseridos estes valores, a folha disponibiliza uma secção para cada linha de produção, onde 

serão definidas as diversas variáveis específicas de cada uma dessas linhas e realizados os vários cálculos. 

O modo de funcionamento das secções mencionadas no parágrafo acima é igual em todas, pelo que será apenas 

explicado para uma delas, sendo que a única alteração se prende com as variáveis específicas. À semelhança do 

que é feito no início da folha de cálculo, é necessário inserir os valores específicos de cada linha de produção. 

Estes valores são: 𝑇𝑠, que representa a temperatura da superfície do túnel sem o isolamento, e deve ser inserida 

em oC, 𝑇𝑖 , que representa a temperatura no interior do túnel e que é assumida como a temperatura de setpoint 

do banho, também em oC, 𝐻 que representa o número de horas de trabalho anuais da linha, e por fim, 𝐴, que 

representa a área total do túnel a ser isolada, e que deve ser inserida em m2. Com estes dados a folha calcula, 

em primeiro lugar, o calor perdido por convecção através da parede do túnel sem isolamento, e a energia perdida 

associada. Para tal, é utilizada a seguinte equação, 

 𝑞 = 𝐴 × ℎ × (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎𝑟) × 10−3 (10) 

 𝐸 = 𝑞 × 𝐻 (11) 

Onde 𝑞 representa, neste caso, o calor perdido, em kW, e 𝐸 a energia perdida num ano. Após terem sido 

calculados estes parâmetros, volta a ser necessário que o utilizador insira mais informações na folha, desta vez 

relacionadas com o isolamento a instalar. Estas informações prendem-se com o tipo de isolamento a utilizar e 

consistem no valor do coeficiente da condutibilidade térmica, 𝑘, que deve ser inserido em W/mK, com o valor 

da espessura do isolamento, 𝐿, em mm, e que deve ser especificada pelo fornecedor, e pelo preço associado a 

essa espessura, 𝑝𝐼 , em €/m2. Por fim, é também necessário que seja inserido o custo da mão de obra necessária, 

𝑀𝑂, em €, à instalação de todo o isolamento. Tendo estes valores, a folha calcula o valor de 𝑞′ e de 𝐸′, na situação 

em que o túnel se encontra isolado, a energia poupada 𝐸𝑝𝑜𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎, em kWh, a poupança financeira anual, 𝑃𝐴, em 

€, o custo variável do isolamento, 𝐶𝑉, em €, o período de retorno de investimento, 𝑃𝑅𝐼, em meses, e a redução 

de emissões 𝑅𝐸, em ton CO2e, através das seguintes equações, 

 
𝑞′ = 𝐴 × (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑟) ×

1

(
𝐿 × 10−3

𝑘
+

1
ℎ

)
× 10−3 (12) 

 𝐸′ = 𝑞′ × 𝐻 (13) 

 𝐸𝑝𝑜𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 = 𝐸 − 𝐸′ (14) 

 𝑃𝐴 = 𝐸𝑝𝑜𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 × 𝑝𝐺𝑁 (15) 

 𝐶𝑉 = 𝑝𝐼 × 𝐴 (16) 
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 𝑃𝑅𝐼 =  (𝐶𝑉 + 𝑀𝑂) × 12 (17) 

Sendo que 𝑅𝐸 é calculado com o auxílio da ferramenta, tendo em conta 𝐸𝑝𝑜𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎. 

Utilizando como valor de ℎ, 10 W/m2k, uma vez que este é um valor típico destas situações [63], 𝑇𝑎𝑟 , 23 oC, que 

foi, aproximadamente, o valor da temperatura máxima média anual do país no ano de 2017 [64], valor usado 

para evitar subestimações. Para o preço do gás utilizou-se o valor de 0,032 €, uma vez que este foi o valor médio 

do preço do gás para a Caetano Coatings no ano de 2017. Estas estimativas foram aprovadas pelo responsável 

da manutenção, o técnico Júlio Azeitão. Quanto aos dados específicos de cada linha podem ser visualizados na 

Tabela 14. 

Tabela 14 -  𝑇𝑠,  𝑇𝑖,  𝐻, 𝐴 de cada Linha de Produção 

Linhas de Produção Linhas 1 e 2 Linha 5 Linha 8 

𝑻𝒔 (oC) 44,15 44,24 38,03 

𝑻𝒊 (
oC) 50 55 54 

𝑯 (h) 5500 3520 4840 

𝑨 (m2) 76,68 149,40 102,62 

𝑇𝑠 foi calculado com recurso às imagens retiradas com recurso à câmara termográfica, fazendo uma média das 

temperaturas, 𝑇𝑖  corresponde à temperatura ideal dos banhos correspondentes e foi verificada em cada linha 

no monitor correspondente, o valor de 𝐻 foi facultado pelo Engo Luís Matias, e por fim, 𝐴 foi calculado com 

recurso a um medidor laser. 

Os valores relativos ao material isolante foram retirados do website obras3604, e para 𝑘 é dado o valor de 0,034 

W/mK, 𝑝𝐼  o valor de 3,21 €/m2 e para 𝐿, o valor de 30 mm. Quanto ao valor de 𝑀𝑂 foi utilizada uma estimativa 

dada pelo técnico Júlio Azeitão de 500 €. 

Com estes valores foi possível obter os valore de 𝑃𝐴 e 𝑃𝑅𝐼 que podem ser vistos na Tabela 15. 

Tabela 15 - 𝑃𝐴, 𝑃𝑅𝐼 e 𝑅𝐸 de cada Linha de Produção 

Linhas de Produção Linhas 1 e 2 Linha 5 Linha 8 Total 

𝑷𝑨 (€) 2483,47 3026,17 1515,67 7025,31 

(𝑪𝑽 + 𝑴𝑶) (€) 992,30 979,57 829,41 2801,28 

𝑷𝑹𝑰 (meses) 5 4 7 5 

𝑹𝑬 (ton CO2e) 15,93 19,41 9,72 45,06 

Com esta medida é possível assim reduzir em 7025,31 € os custos de produção anuais, e em 45,06 ton CO2e o 

valor total das emissões de GEE, com um PRI de 5 meses. 

                                                                 
4 URL: https://www.obras360.pt/0010010021n-painel-de-la-de-rocha-nao-revestido-pn-70-70-kg-m3 
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4.3.3. Instalação de um Parque Solar para Produção de Electricidade 

Existe um projecto de instalação de um conjunto de painéis solares. Para este projecto já está definido o valor 

do investimento inicial, 306 000 €, o valor das poupanças anuais, 95 829 €, e o valor do período de retorno de 

investimento, 4 anos. Estes valores constam no contrato gentilmente cedido pela direcção da Caetano Coatings, 

celebrado entre esta e a empresa IKAROS SOLAR. Além destes valores, a empresa IKAROS SOLAR realizou uma 

simulação com o auxílio do programa PVSYST V6.75, simulação essa gentilmente cedida pelo Engo João Saraiva, 

que devolveu o valor de 606 MWh por ano. 

No entanto, este estudo não apresenta o valor das poupanças relativas às emissões de CO2e. É aqui que entra a 

ferramenta. De forma simples, utilizando o valor médio dos factores de emissão relativos ao ano de 2017, que é 

de 0,3728 kg CO2/kWh, obtém-se o valor de uma redução de 225,92 ton CO2e. 

4.3.4. Aproveitamento do Calor dos Gases de Combustão das Chaminés da Decapagem 

A linha de decapagem contém dois fornos de pirólise que funcionam cerca de 12 h por dia, 5 dias/semana 

segundo o técnico responsável pela equipa de manutenção, Júlio Azeitão e cujos gases de exaustão saem de 

quatro chaminés com uma temperatura média de 452 oC. Este valor é obtido através da média da temperatura 

de saída dos gases, que está presente nos últimos relatórios de monitorização de cada chaminé. 

Este calor pode ser aproveitado para o aquecimento de água que pode ser usado na Linha 7, poupando assim 

uma quantidade considerável de gás natural utilizado nas caldeiras dessa linha. 

Até à data de entrega desta dissertação esta medida estava a ser estudada mas ainda não existia um valor 

definido para o caudal de água que seria possível aquecer, assim como o valor do investimento necessário para 

fazer tal projecto. 
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5. Conclusões 

Após reunida toda a informação e realizados todos os cálculos necessários à determinação da quantidade de 

emissões de gases de efeito de estufa foi obtido o valor de 8359,97 ton CO2e. Este valor vai servir como ponto 

de partida da empresa para a monitorização da evolução da quantidade de emissões de CO2. Deste modo será 

possível acompanhar a sua variação a e compreender se os esforços que a empresa está a colocar em prática 

estão a dar resultado ou se é necessária uma mudança de foco. 

De modo a auxiliar a empresa no momento da tomada de decisão e para que esta melhor compreenda a sua 

situação no que diz respeito a este assunto, este valor foi discriminado por fonte de emissão e por linha de 

produção. Conclui-se que os responsáveis pela quase totalidade das emissões são a queima de gás natural nos 

queimadores e caldeiras pertencentes às instalações da empresa e o consumo de electricidade, ao qual estão 

associadas emissões de CO2 durante a sua geração, contribuindo com 46% e 49%, respectivamente. Quanto às 

linhas de produção que contribuem de forma mais acentuada para a “pegada carbónica” da empresa, foi 

concluído que a linha 7 de anodização foi a maior responsável, contribuindo com 30% do valor total das emissões 

relativas ao consumo de gás natural e electricidade. Esta linha é seguida da linha 8, das linhas 1 e 2, e da linha 6, 

que contribuem com 23%, 16% e 12%, respectivamente. 

Com estes resultados foi sugerido que a empresa defina como prioridade a redução nestes dois tipos de 

consumo, assim como dê especial atenção à linha 7, e às linhas 1 e 2. Apesar da linha 8 ter associada uma maior 

quantidade de emissões, esta linha é a mais moderna e possui equipamentos mais eficientes e melhores 

isolamentos. Por outro lado, sendo as linhas 1 e 2 das mais antigas, são das linhas com maior potencial de redução 

uma vez que ainda operam com motores e queimadores muito antigos, aos quais estão associadas menores 

eficiências. Por fim, a linha 7 utiliza duas caldeiras no aquecimento da água que, à data da conclusão desta 

dissertação, se encontravam em mau-estado. Esta informação foi verificada pelo técnico responsável pela equipa 

da manutenção, Júlio Azeitão, e pelo Engo Rui Espada, da empresa de soluções de eficiência energética 

Termibérica. 

Foi desenvolvida uma ferramenta em Excel que facilite a tarefa da empresa em seguir o valor da sua “pegada 

carbónica”. Para tal, o ficheiro utilizado nos cálculos originais foi alterado para permitir uma fácil e rápida 

actualização e inserção dos dados relativos aos dados do ano em questão. O método utilizado na ferramenta 

desenvolvida para a empresa é igual ao método utilizado nos cálculos originais de modo a preservar a 

consistência e coerência do processo. Além de calcular o valor total da pegada carbónica, a ferramenta também 

cria automaticamente uma série de gráficos e coeficientes que auxiliam o utilizador a compreender a situação 

da empresa, além de fornecer informação relevante para o processo de tomada de decisão. As várias folhas de 

cálculo da ferramenta preenchidas podem ser visualizadas no Anexo A – Folhas de Cálculo da Ferramenta 

Preenchidas para o Ano 2017. 

Além do cálculo do valor da “pegada carbónica” e das informações adicionais que fornece, esta ferramenta dota 

também a empresa da capacidade de fazer previsões e diagnósticos. Uma vez que a ferramenta calcula os valores 

das emissões através dos valores dos consumos, é possível prever quanto se irá reduzir em emissões caso se 
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reduza o consumo em determinada área de produção. Deste modo, a empresa consegue fazer uma projecção 

dos resultados futuros para um qualquer projecto de redução, fazendo assim uma avaliação dos mesmos que 

auxilia a direcção no processo de tomada de decisão. De igual modo, é possível também prever o aumento de 

emissões que um determinado aumento de consumo (possivelmente associado a um incremento do nível de 

produção) irá criar, e assim perceber a exposição da empresa em termos ambientais a essa situação. 

Juntamente com a ferramenta em questão, foi também produzido um manual de instruções de funcionamento 

para a mesma. Deste modo, qualquer pessoa que não esteja dentro do assunto e seja encarregue de fazer esta 

contabilização, rapidamente se pode informar sobre o modo de funcionamento e o método de desenvolvimento 

que foi utilizado na criação da ferramenta em questão.  

Além da componente da criação de valor para a empresa em questão que resultou desta dissertação, foi também 

aproveitada a experiência obtida no desenvolvimento deste projecto para facilitar futuros estudos. Como tal, foi 

feita uma avaliação do método sugerido pelo GHG Protocol. Desta avaliação conclui-se que, por um lado, o guia 

é bastante prático e de fácil aplicação. A definição das fronteiras da empresa e das actividades da mesma é feita 

de um modo simples e intuitivo o que contribuiu substancialmente para clareza do estudo a fazer, além de 

fornecer uma base para todo o tipo de empresas, das pequenas e médias às multinacionais. Além disso, oferece 

também alguma flexibilidade, o que permite a cada empresa adaptar o estudo às suas necessidades individuais, 

o que acaba por contribuir para a popularidade do GHG Protocol. Também a opção de adoptar uma abordagem 

em que o cálculo das emissões é feito através da informação dos consumos com a utilização de factores de 

emissão vai de encontro ao que é a realidade duma empresa, na medida em que grande parte desses dados são 

normalmente compilados no seu dia-a-dia. Por fim, a opção de avaliar outro tipo de GEE que não estejam 

previstos no protocolo de Quioto permite às empresas ir além daquilo que são os requisitos essenciais e 

demonstrar uma maior consciência ambiental. 

Por outro lado, ao querer disponibilizar um guia que seja útil tanto a pequenas empresas como às multinacionais, 

acaba por tornar o resultado final que as empresas mais pequenas obtêm um pouco superficial. Isto acontece 

porque estas empresas têm a capacidade de fazer uma discriminação das suas emissões mais a fundo, realidade 

que é muito complicada para empresas maiores, uma vez que essa discriminação tornaria todo o processo muito 

moroso e dispendioso. Tendo isto em conta, sugere-se que, sempre que possível, se utilizem valores de consumo 

discriminados ao invés da utilização das facturas da empresa como previsto pelo guia. Para terminar, foi também 

identificada uma certa falta de clareza no que diz respeito ao processo de seguimento das emissões ao longo dos 

anos. Isto porque o guia não prevê a situação em que não existe um estudo feito acerca da quantidade de 

emissões que estão associadas a uma dada operação que tenha sido adquirida pela empresa em questão. A falta 

de um estudo deste tipo complica o método proposto e torna todo o processo mais complicado pelo que é 

sugerido que seja feita uma revisão a esta componente do guia. 

Em último, uma vez que um dos objectivos do programa Galp 21 se prendia também com a sugestão de medidas 

de redução de emissões com uma redução de custos associada, foi feito um esforço extra para fornecer à 

empresa possíveis medidas. Deste esforço surgiram medidas com a capacidade de reduzir em 7025.31€ o valor 

dos custos anuais, as emissões em 45,06 ton CO2e por ano, com um período de retorno do investimento de 5 
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meses. Além disto, foi também possível prever uma redução 225,92 ton CO2e anuais para o projecto do parque 

solar em implementação. Por fim, foi sugerido também a implementação de um sistema de gestão de consumos 

online que se encontra já na fase de implementação, assim como uma sugestão acerca do aproveitamento do 

calor dos gases de combustão provenientes dos fornos de pirólise da linha de decapagem. 

Trabalhos Futuros 

Como trabalho futuro destaca-se o estudo das emissões do Âmbito 3 de modo o obter ainda mais informação 

acerca da pegada carbónica empresarial da empresa. 

Destaca-se também a importância da realização de uma auditoria energética às Linhas 1 e 2, uma vez que se 

tratam das linhas mais antigas e apresentam potenciais de melhoria da eficiência bastante elevados. 

Além disto, é também importante o estudo do aproveitamento do calor dos fornos de pirólise da linha de 

Decapagem, uma vez que existe aqui um grande desperdício de energia que pode ser aproveitado para reduzir 

o consumo de gás natural, reduzindo assim as emissões e os custos de produção.  
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Anexos 

Anexo A – Folhas de Cálculo da Ferramenta Preenchidas para o Ano 2017 

Gás Natural 
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Extra - Fontes Fixas de Emissão 
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