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Resumo 

 

O sector automóvel tem um papel importante na sociedade actual, sendo um dos motores do 

crescimento económico de vários países. Mas aliado ao seu desenvolvimento, estão 

problemas ambientais com grande relevância actual, como as emissões de poluentes 

atmosféricos pelo uso dos veículos. Contudo, não é apenas a fase de uso do automóvel que 

está ligada a impactos ambientais, sendo importante avaliar as restantes fases do ciclo de 

vida. Para o panorama nacional, os estudos neste sector não se encontram muito 

desenvolvidos. 

 

O objectivo da presente dissertação passa pela avaliação do desempenho ambiental do 

sector dos veículos ligeiros de passageiros em Portugal, estabelecendo uma comparação 

entre as várias tecnologias automóveis que o compõem, mediante o uso da metodologia de 

análise de ciclo de vida (ACV). O desempenho ambiental dos veículos foi traduzido segundo 

a metodologia de avaliação de impactes EcoBlok.  

 

Para o ano de 2013 um veículo médio português consumiu 11,8 m
3
 de água, utilizou 2,8 t eq. 

de recursos, ocupou 54 m
2 

eq. de solo, emitiu 3,4 t de CO2 eq e 150 kg de NOx eq para a 

atmosfera, emitiu 600 kg de N eq. para a água e o solo, e gerou 3,5 mg de dioxinas e 

furanos. Com a introdução de mais veículos eléctricos a baterias na frota perspectivam-se 

reduções ao nível do consumo de recursos, de emissões de gases com efeito de estufa e de 

poluição do ar. No entanto, para o consumo de água, uso do solo, emissões para o solo e 

água e formação de dioxinas e furanos prevêem-se aumentos. 

 

A fase de manufactura, que é diluída ao longo da vida útil do veículo, é responsável por mais 

de metade dos impactos ambientais gerados ao nível do uso do solo, da poluição da água e 

do solo e da formação de dioxinas e furanos. Por sua vez, a fase de uso do veículo é 

determinante nos impactes sobre a poluição do ar e emissões de gases com efeito de estufa, 

sendo responsável por mais de 80% dos resultados. 

 

As conclusões retiradas com a realização desta dissertação são úteis, na medida em que 

podem auxiliar o desenvolvimento de políticas de incentivos para a mudança de 

comportamentos da população face aos transportes. Por outro lado, permite perceber que as 

tecnologias menos poluentes têm ainda um longo caminho a percorrer para que se tornem, 

globalmente, a melhor alternativa de mobilidade face às tecnologias convencionais.  

 

Palavras-chave: veículos ligeiros de passageiros, análise de ciclo de vida, tecnologias de 

propulsão automóvel, pressões ambientais, EcoBlok. 
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Abstract 

 

The automotive industry plays an important role in today’s society, being one of the drivers of 

the economic growth in many countries. There is a strong dependence of the use of the light 

duty vehicle. But there are environmental impacts with a large current relevance, related to 

this industry, such as emissions of air pollutants, like greenhouse gases by automobiles. 

However it is not only the stage of usage of an automobile that is linked to environmental 

impacts. It is also important to evaluate the remaining phases of its life cycle. In Portugal 

there aren´t many studies developed about the impact of a road vehicle during its life cycle.  

 

The purpose of this study is to assess the environmental performance of light duty vehicles in 

Portugal, comparing the vehicle technologies that compose it, with a life cycle analysis(LCA) 

approach. The environmental impact assessment method used was the EcoBlok method. 

 

For the year 2013 an average vehicle in circulation in Portugal consumed 11,8 m
3
 of water 

and used 2,8 t eq. of natural resources, occupied 54 m
2 
eq. of soil, released 3,4 t de CO2 eq 

and 150 kg de NOx eq to the atmosphere, released 600 kg of N eq. for water and soil, and 

generated 3,5 mg of dioxins and furans. The results of this study showed that an introduction 

of 10% of electric vehicles in the Portuguese passenger car fleet, would reduce the air 

pollutants and green house gas emissions and the use of resources. But, on the other hand, 

would increase the impacts on water consumption, use of soil, emissions to the water and soil 

and formation of dioxins and furans. 

 

The evaluation shows that the manufacturing stage, which is diluted over the useful life of the 

vehicle, is responsible for more than half of the environmental impacts generated in terms of 

land use, emissions to the water and soil pollution, and to the formation of dioxins and furans. 

On the other hand, the use phase is responsible for more that 80% of the impact in the 

emissions of green house gasses and other air pollutants like CO and NOx. 

 

The conclusions of this study are useful to assist the development of incentive policies, with 

the purpose of changing the population’s behavior towards the existent means of transport. 

On the other hand, it allows to perceive that less polluting technologies still have a long way 

to go to become, globally, the best alternative to conventional automobile technologies. 

 

 

Keywords: light duty vehicles, life cycle analysis, propulsion technologies, environmental 

pressures, EcoBlok.   
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1.Introdução 

 

 

1.1 Enquadramento 

 

 

O sector automóvel representa um papel chave na economia mundial, por estar ligado a 

diversos outros sectores de actividade, como a indústria do petróleo e a indústria 

metalúrgica. Na Europa em 2012, o sector automóvel empregava no total 5,6% da população 

Europeia. No que diz respeito à produção de veículos ligeiros de passageiros a Europa 

representava, em 2014, 21% da produção mundial, números que mostram a importância 

económica deste sector (ACEA, 2015). 

 

A sociedade em que vivemos está totalmente dependente de meios de transporte, em 

particular do automóvel privado, que é a principal forma de mobilidade utilizada na Europa. 

Em 2014 o automóvel representava 70% do total das deslocações através de transporte 

rodoviário. A maioria dos automóveis em circulação, que pertence à classe de motores de 

combustão interna(ICE), apresenta uma grande dependência dos combustíveis fósseis, 

estando dependente do sector petrolífero. Observa-se assim, que a transição para formas de 

mobilidade mais sustentável é lenta. 

 

A dependência do uso do veículo privado está associada ao estilo de vida e às relações 

sociais do proprietário, que vê benefícios neste tipo de utilização (Beirão and Cabral, 2007). 

Contudo, grandes partes das zonas urbanas são afectadas por esta tendência, havendo 

períodos de congestionamento intenso e ocupação do espaço.  

 

Este sector está ligado a grandes impactos ambientais atribuídos geralmente às emissões de 

gases com efeito de estufa(GEE) e de outros poluentes atmosféricos. A poluição gerada tem 

impactos importantes ao nível da saúde humana, através da poluição do ar, e a nível do 

aquecimento global, com a grande quantidade de GEE emitidos por vários sectores de 

actividade. Por estas razões a preocupação ambiental ligada ao sector automóvel tem sido 

objecto de estudo e análise por governos e associações, tornando-se um tema central na 

agenda política de vários governos. 
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Figura 1.1 – Evolução das emissões de GEE no sector dos transportes (Fonte: Eurostat, 2012) 

 

A figura 1.1 mostra a tendência crescente das emissões de GEE no sector dos transportes 

em Portugal de 1990 até 2002. A partir de 2002 verifica-se que as emissões oscilaram até se 

observar uma redução gradual desde 2005, à semelhança do caso Europeu.  

 

Foram adoptadas normas de controlo de poluição ao longo dos anos. Na Europa, estes 

limites são impostos pelas normas Euro de emissão, que visam promover a adopção de 

mecanismos de controlo de poluição e eficiência energética pela indústria automóvel. São 

impostos limites restritos para as emissões de CO2 e poluentes atmosféricos como o NOx e o 

CO. A necessidade de reduzir os impactos ambientais do uso de automóveis levou à aposta 

no desenvolvimento de tecnologias de veículos mais eficientes e menos poluidores, pela 

indústria automóvel. Foi neste contexto que apareceram os veículos eléctricos, os veículos 

híbridos e os veículos movidos a células de combustível (Faiz et al., 1996). 

 

Embora a preocupação global demonstrada seja sempre relativa às emissões de poluentes 

na fase de uso, a verdade é há outras fases do ciclo de vida de um veículo, como a 

produção, que são determinantes para a criação de outras pressões ambientais a nível do 

consumo de recursos e poluição do solo e água. Estas pressões não são menos importantes 

que as emissões de GEE, mas acabam por ser diluídas durante a vida útil do veículo.  

 

1.2 Objectivos e âmbito 

 

O objectivo da presente dissertação é a análise do desempenho ambiental de diferentes 

tipologias de veículos ligeiros de passageiros e diferentes modos de utilização dos veículos 

em Portugal. Para tal, a dissertação passa por identificar e quantificar os impactes 

ambientais de diferentes tipologias de veículos em circulação em Portugal, durante o seu 

ciclo de vida, abordando as fases de manufactura, uso, manutenção e fim de vida. As 

tipologias analisadas são veículos com motores de combustão interna movidos a gasolina, 
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gasóleo e GPL; veículos híbridos eléctricos e veículos eléctricos. Por fim, pretende-se 

analisar a pressão ambiental do parque de veículos ligeiros de passageiros nacional, 

mediante a apresentação de um veículo médio português. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

A dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos, dos quais fazem parte: 

 

1. Introdução : Apresenta um enquadramento geral ao tema da dissertação, incluindo 

os objectivos e a estrutura do estudo realizado. 

 

2. Revisão bibliográfica : Neste capítulo é apresentada uma síntese da teoria, que 

serve de base à realização da dissertação. Inclui cinco subcapítulos, o primeiro 

descreve o sector dos transportes em Portugal, dando enfâse ao sector dos veículos 

ligeiros de passageiros. O segundo subcapítulo apresenta a ferramenta de análise 

de ciclo de vida, o terceiro mostra a teoria estudada sobre as tecnologias de veículos 

analisadas. O quarto subcapítulo apresenta estudos científicos consultados sobre a 

análise de ciclo de vida no sector automóvel e o quinto subcapítulo apresenta as 

fases de ciclo de vida de um veículo ligeiro de passageiros. 

 

3. Metodologia : Descreve, detalhadamente, os passos, os pressupostos e os 

procedimentos utilizados ao longo do estudo. 

 

4. Análise de resultados : É neste capítulo que é apresentada a análise dos resultados 

obtidos com o trabalho efectuado. Inclui seis subcapítulos, por tipo de análise 

efectuada, os quais se dividem por tipo de indicador obtido. 

 

5. Conclusão : É o último capítulo da dissertação, que inclui as considerações finais, 

relativas ao estudo efectuado, bem como as limitações observadas e propostas de 

desenvolvimentos futuros. 
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2. Revisão bibliográfica     

 

2.1. Sector dos transportes em Portugal 

 

O parque rodoviário nacional é caracterizado pelo número de veículos rodoviários em 

circulação nas estradas portuguesas. Podem ser divididos em duas grandes classes de peso 

e capacidade de carga, a de veículos ligeiros, cujo peso não ultrapassa as 3,5 toneladas e a 

de veículos pesados, cujo peso varia de 3,5 a 60 toneladas. Estas duas classes subdividem-

se em duas categorias de tipologia de veículo, a de veículos de passageiros e veículos de 

mercadorias. A primeira caracteriza-se por ser um veículo desenhado para o transporte de 

passageiros, pode ser individual, como é o caso dos veículos ligeiros de passageiros ou 

pode ser colectivo, como é o caso dos veículos pesados de passageiros, os autocarros. Já 

os veículos de mercadorias têm a função de suportar e transportar cargas de mercadorias e 

podem ser de pequena capacidade, como é o caso dos automóveis ligeiros de mercadorias, 

ou de grande capacidade, conhecidos como veículos pesados de mercadorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Evolução do parque de veículos rodoviários motorizados em Portugal  (Fonte: 
adaptado (INE, 2014a) 

 

Verificou-se que do ano 2010 para 2012 houve uma redução do parque de veículos em 

9,2%. Em 2013 observou-se uma ligeira subida do parque em relação a 2012, que se deve 

essencialmente ao aumento do número de veículos ligeiros de passageiros e que pode ser 

contabilizado em cerca de 1,6%. Contrariamente ao que se verificou para o sector dos 

veículos ligeiros de passageiros, o parque de veículos pesados mantém a tendência 

decrescente em 2013, ano no qual contabilizava menos 28 722 veículos do que 2010. 
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Figura 2.2 – Distribuição do parque de veículos rodoviários motorizados em Portugal em 2013  
(Fonte: adaptado de INE, 2014a) 

 

No que diz respeito à distribuição do parque rodoviário nacional por categorias de veículos, 

verificou-se que a maior fatia pertence ao sector dos ligeiros de passageiros, seguido do 

sector dos ligeiros de mercadorias. O parque de veículos pesados de passageiros, que inclui 

os autocarros, e o dos veículos pesados de mercadorias, que inclui camiões e tratores, têm 

pouco impacto na frota, representando menos de 2% do total do parque nacional.  

 

O sector dos transportes, em especial o veículo ligeiro de passageiros tem sido objecto de 

várias críticas, por ser um dos maiores responsáveis das emissões de gases com efeito de 

estufa, entre outros impactes ambientais. Associado a este sector estão aspectos como o 

congestionamento, o ruído, a ocupação do espaço e a ineficiência energética. O 

congestionamento é o efeito da sobrelotação das estradas com veículos, que é mais sentida 

a horas na quais os indivíduos se deslocam para o trabalho ou para casa. Este factor é 

agravado pela fraca taxa de ocupação automóvel, com veículos a transportar na maioria das 

vezes, um passageiros. O congestionamento gera maior consumo de combustível, maior 

poluição atmosférica, consequência de velocidades muito baixas e paragens e arranques 

consecutivos. O ruído é outro aspecto relevante neste sector, derivado da tipologia do motor 

e da velocidade atingida. Os veículos de combustão interna, especialmente os veículos a 

gasóleo apresentam mais ruído que outras tecnologias de propulsão como veículos 

eléctricos. O elevado número de veículos em circulação tem também consequências a nível 

da ocupação do espaço nas cidades, afectando o planeamento urbano. 

 

O transporte público apresenta vantagens face ao uso do automóvel sendo mais económico, 

ocupando menos espaço e condicionando menos poluição e congestionamento. No entanto, 

há factores como o conforto, o tempo de espera e a limitação de percursos que leva a que 

haja maior preferência pelo uso do veículo privado. Segundo um estudo realizado à 

população da região do Porto, relativa ao uso do transporte público e do automóvel por 
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Beirão e Cabral (2007), são apresentadas algumas das vantagens do uso do veículo privado 

são conforto, flexibilidade, independência e rapidez. 

 

2.1.1 Evolução do parque de veículos ligeiros de passageiros 

 

A evolução do número de veículos nas estradas portuguesas manteve uma tendência 

crescente desde 1990 até 2011, tendo sido observado o aumento de 64% dos veículos em 

circulação durante esses anos. Em 2012 verificou-se uma descida do número de veículos 

ligeiros de passageiros em cerca de 0,5% face ao ano de 2011. Em 2013 verificou-se uma 

subida de cerca de 2% do número de automóveis em circulação (INE, 2014a). 

 

 

 

Figura 2.3 – Evolução do parque de veículos ligeiros de passageiros e todo-o-terreno em 
Portugal (Fonte: adaptado de ACAP, 2014) 

 

A tendência observada (Figura 2.3) ao longo dos anos é justificada pelo facto do transporte 

individual ter ganho peso face aos transportes públicos. A qualidade destes serviços é um 

dos factores determinantes para a sua escolha face ao uso do veículo privado. A qualidade 

está associada a factores como o tempo de espera, a taxa de ocupação, as rotas 

disponibilizadas e o preço associado (Beirão and Cabral, 2007). Verifica-se que os indivíduos 

estão mais dependentes do uso do automóvel, porque é um meio de transporte que suscita 

maior sensação de conforto, liberdade, status e poder (Beirão and Cabral, 2007). A 

diminuição do número de veículos de 2011 para 2012 pode estar ligada por um lado à crise 

financeira, que levou a uma grande diminuição das vendas de veículos, e por outro lado  ao 

abate de veículos em fim de vida. 
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2.1.2 Capitação de veículos ligeiros de passageiros 

 

A capitação automóvel, que é caracterizada pelo número de veículos existentes por mil 

habitantes numa região, é um bom indicador para quantificar os comportamentos dos 

indivíduos de diferentes países face à utilização do veículo privado e pressões ambientais, 

sociais e económicas associadas.  

 

 

 

Figura 2.4 – Capitação de veículos de passageiros em 2013 (Fonte: adaptado de (European 
Comission, 2015) 

 

A figura 2.4 mostra o gráfico relativo à capitação de veículos dos países pertencentes à 

União Europeia. O Luxemburgo é o estado que apresenta maior capitação automóvel, com 

661 veículos por mil habitantes. Em oposição encontra-se a Roménia com 236 veículos por 

mil habitantes, o menor valor registado. A capitação média na União Europeia foi de 471 

veículos por mil habitantes. Neste contexto Portugal ocupa uma posição média registando 

430 veículos por mil habitantes. A Alemanha e França, que são países com área e superior 

ao dobro das de Portugal têm capitações de 543 e 504 veículos por mil habitantes, 

respectivamente.  

 

2.1.3 Origem  

 

O gráfico da figura 2.5 mostra a distribuição dos veículos do parque automóvel português por 

país de origem da marca a que pertencem.  
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Figura 2.5 – Origem dos veículos ligeiros em Portugal em 2013 (Fonte: adaptado de ACAP, 2014) 

 

Analisando o gráfico verifica-se que a maioria de veículos ligeiros de passageiros em 

circulação, em território nacional, pertencem a marcas alemãs como a Volkswagen, a BMW e 

a Audi. Em segundo lugar aparece a França, com marcas como a Renault, a Citroen, a 

Peugeot, com cerca de um milhão e quinhentos mil veículos ligeiros de passageiros em 

Portugal. De seguida seguem-se veículos de marcas japonesas, italianas, espanholas e da 

coreia do sul.   

2.1.4 Idade dos veículos 

 

O tempo de vida útil de um veículo, que representa o período durante o qual este é utilizado 

pelo consumidor, é classificado segundo a idade. A idade dos veículos tem implicação 

directa nas emissões de poluentes atmosféricos, uma vez que o desenvolvimento 

tecnológicos do sector permite que veículos mais recentes tenham impactes ambientais 

inferiores a veículos antigos.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Idade dos veículos ligeiros de passageiros do parque automóvel nacional (Fonte: 
adaptado de ACAP, 2014) 
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Há estudos científicos que atribuem o fim de vida de um veículo em cerca de 10 anos 

(Schäfer et al., 2006; Sharma et al., 2013). Por outro lado, outros estudos sugerem que este 

valor se encontre nos 12 anos com 150 000 km percorridos ao longo da vida (Schmidt et al., 

2004). Já Spielmann e Althaus (2007))concluem, após a realização de uma ACV aos 

veículos ligeiros de passageiros Suíços, que o uso prolongado do carro pode chegar até aos 

15 anos de idade mas que, no entanto, a idade de serviço do carro seria idealmente 12 anos.  

 

A figura 2.6 está representada a distribuição dos veículos ligeiros de passageiros por classe 

etária em Portugal, cuja idade média se encontra nos 11,5 anos. Segundo as estatísticas, em 

2013, a maior fracção dos veículos em circulação pertence à classe que se encontra entre os 

cinco e os dez anos. A faixa etária que apresenta menor quantidade de veículos é a classe 

entre um e dois anos. Acima dos dez anos de idade, fim de vida assumido por alguns 

autores consultados, encontra-se 55% da frota de ligeiros de passageiros nacional, 

representando portanto cerca metade dos veículos em circulação. Estes valores apontam 

para  uma frota de ligeiros de passageiros em Portugal se encontra envelhecida. 

2.1.5 Combustíveis e o sector dos transportes em Portugal 

2.1.5.1 Distribuição do parque automóvel por tipo de combustível 

 

As estatísticas do parque automóvel para 2013, fornecidas pelo Instituto Nacional de 

Estatística, mostram a distribuição do  parque veículos de veículos ligeiros por tipo de 

combustível utilizado. Os combustíveis apresentado são o gasóleo, a gasolina, o GPL. Não é 

descriminada a distribuição de veículos por tecnologia automóvel, consequentemente, não é 

possível aferir a quantidade de veículos eléctricos e veículos híbridos na frota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Distribuição de veículos por combustível em 2013 (Fonte: adaptado  INE, 2014a) 
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Observando a figura 2.7, verifica-se que os combustíveis gasóleo e gasolina são os mais 

usados em Portugal, representando 49% e 50% do total, respectivamente. Já os veículos 

movidos a gás de petróleo liquefeito (GPL) representam uma fracção muito pequena da frota 

de veículos ligeiros de passageiros. Por sua vez, os veículos eléctricos a baterias (BEV) e os 

veículos híbrido eléctricos(HEV) não aparecem na estatística, por representarem uma 

quantidade mínima no parque, ainda não contabilizada. Como são tecnologias de propulsão 

mais recentes que a de combustão interna, é expectável que a quantidade destes veículos 

em circulação seja muito baixa. As vendas de veículos eléctricos, em Portugal, iniciaram-se 

apenas no ano de 2010, sendo expectável que tenham pouca expressão na frota actual. 

2.1.5.2 Vendas de automóveis por combustível 

 

A distribuição de veículos por tecnologia, em Portugal, pode ser encontrada nas estatísticas 

da ACAP 2014, que mostra a venda de veículos a gasolina, a gasóleo, híbridos, eléctricos e 

outros.  

 

Figura 2.8 – Distribuição das vendas de veículos por combustível (Fonte: adaptado de (ACAP, 
2014) 

 

A maioria das vendas registadas é de veículos de combustão interna movidos a gasóleo. Os 

veículos movidos a gasolina estão em segundo lugar, seguidos dos veículos a GPL, híbridos 

eléctricos e eléctricos a baterias. O maior número de vendas de veículos a gasóleo pode 

reflectir o facto de serem automóveis mais eficientes, apresentando menores consumos 

energéticos e o combustível ser mais barato que a gasolina. A queda que se observou nas 

vendas em 2012, de cerca de 37,9% de veículos face ao ano anterior, pode estar ligada à 

diminuição do poder de compra dos consumidores portugueses. A implementação de 

medidas de controlo de gastos pelo estado Português, devido à crise económica, pode ser 

uma das razões que explicam esta tendência.  
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É de realçar que em 2013 a venda de veículos eléctricos subiu cerca de 61%, facto que pode 

ser explicado pelo aparecimento de maior variedade de veículos eléctricos no mercado, 

avanço tecnológico e incentivos governamentais para a sua compra. Em 2013 observa-se 

não só o aumento das vendas de veículos eléctricos, mas do total de vendas em 1,1% face 

ao ano anterior.  

 

2.1.6  Vendas por cilindrada e combustível 

 

O gráfico (Figura 2.9) mostra a distribuição das vendas de veículos ligeiros de passageiros 

por cilindrada, que corresponde ao volume total dos cilindros, que é apresentado em cm
3 

ou 

em litros, que compõem o motor automóvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Distribuição das vendas  de veículos ligeiros de passageiros em Portugal por 
cilindrada (Fonte: adaptado de ACAP, 2014) 

 

Quanto maior for a cilindrada do veículo maior será a sua potência, possibilitando 

velocidades mais elevadas, o que gera maiores consumos energéticos. Segundo os dados 

estatísticos da ACAP para 2014, a maioria dos veículos vendidos em 2013 movidos a 

gasolina pertence a cilindradas inferiores a 1.4L, sendo que a cilindrada média é de 1189 

cm
3 

. Para os veículos movidos a gasóleo, as vendas são maioritariamente de veículos de 
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cilindradas entre 1.4 e 2 L. No que diz respeito a veículos híbridos que representam uma 

fracção muito pequena das vendas a maioria dos veículos pertence à classe de cilindrada 

inferior a 1.4L. Como os veículos eléctricos possuem uma tecnologia totalmente diferente 

dos restantes veículos em análise, a sua potência não é avaliada por cilindrada. 

 

2.1.7 Emissões de poluentes atmosféricos 

 

A maior parte dos automóveis em circulação pertence à classe de veículos de combustão 

interna, cujo funcionamento se baseia na reacção de combustão entre um combustível, 

formado por hidrocarbonetos, e ar.  Esta reacção tem como produtos finais o CO2  e H2O, no 

entanto, como a eficiência da reacção é reduzida, há formação de outros poluentes. Entre 

estes estão o monóxido de carbono(CO), hidrocarbonetos(HC) e partículas(PM), que são 

extremamente nocivos para a saúde humana. Os óxidos de azoto (NOx) são poluentes 

gerados devido às condições proporcionadas pela reacção. Há também formação de outros 

produtos como o dióxido de enxofre (SO2), consequência do combustível utilizado conter 

pequenas impurezas, maioritariamente de enxofre. Este é um dos poluentes essenciais na 

formação de chuvas ácidas (Ehsani et al., 2004). 

 

Um problema actual, que é agravado pelo sector automóvel é o aquecimento global, que é 

caracterizado pelo aumento da temperatura da superfície terrestre. Este processo é uma 

consequência da emissão de grandes quantidade de gases com efeito de estufa(GEE), como 

o dióxido de carbono, o metano e o peróxido de azoto (Ehsani et al., 2004). Na tabela 2.1 é 

possível observar a contribuição que cada gás de efeito de estufa tem para o aquecimento 

global para um horizonte temporal 100 anos, verificando que tanto o CH4 como o N2O têm o 

potencial de causar maior dano ao ambiente do que o CO2. 

Tabela 2.1 – Potencial de aquecimento global de GEE (Fonte: adaptado de IPCC, 2007) 

 

A crescente percepção dos efeitos nefastos das elevadas emissões destes gases levou à 

implementação de políticas mundiais e europeias que visam a redução destes poluentes nos 

vários sectores de actividade económica. Isto explica a tendência de redução que se observa 

no gráfico acima.  

Gás de Efeito de Estufa (GEE) Potencial de Aquecimento Global (PAG) 

Dióxido de Carbono( CO2) 1 

Metano(CH4) 21 

Peróxido de azoto(N2O) 310 

Hidrofluorocarbonetos(HFC) 140-11700 

Perfluorcarbonetos(PFC) 6500-9200 

Hexaflureto de enxofre(SF6) 23900 
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Figura 2.10 – Emissões de GEE por sector em 2012 em Portugal ( Fonte: adaptado de INE, 
2014b) 

 

A figura 2.10 mostra os sectores de actividade económica que tiveram impacte para as 

emissões de GEE em Portugal. Observa-se que os dois sectores com maior peso para as 

emissões de GEE foram o sector energético e o dos transportes, devido à queima de 

combustíveis. De seguida aparece o sector dos resíduos com a incineração (que contribui 

para as emissões de CO2) e a deposição de resíduos em aterros(que gera CH4) (LIPOR, 

2015).  

 

 

Figura 2.11 – Evolução das emissões de poluentes no sector dos transportes ( Fonte: adaptado 
Eurostat, 2013) 

 

O gráfico da figura 2.11 apresenta as emissões relativas de outros poluentes emitidos pelo 

sector dos transportes, com o ano de 2000 a servir de base para a análise. Verificou-se  que 

desde 2000 houve redução das emissões de PM10  e NOx. Esta diminuição é consequência 
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da introdução de sistemas de controlo de emissões em veículos mais recentes, como os 

catalisadores e filtros de partículas, que transformam este poluentes em outros compostos 

menos nocivos. Os compostos orgânicos voláteis não metálicos (NMVOC) são outros  

poluentes atmosféricos formados pela combustão incompleta do combustível e também 

libertado através da sua evaporação, no abastecimento do veículo com combustível.  

 

2.1.8 Produção automóvel em Portugal 

 

Em Portugal existem, actualmente, cinco fábricas de produção de veículos de três 

categorias: i) veículos ligeiros de passageiros; ii) veículos ligeiros de mercadorias; iii) 

veículos pesados de mercadorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 – Produção de veículos em Portugal em 2013 (Fonte: adaptado de ACAP, 2014) 

 

O sector com maior destaque é o dos veículos ligeiros de passageiros, que representa mais 

de 70% da produção automóvel portuguesa. Em segundo, apresenta-se a produção de 

veículos ligeiros de mercadorias, seguida da produção de veículos pesados de mercadorias, 

que é muito pequena. Os fabricantes automóveis em Portugal são a Volkswagen 

Autoeuropa, a Peugeot Citroën, a Mitsubishi Fuso Truck Europe, a Toyota Caetano e a VN 

Automóveis. 

Tabela 2.2 – Produção de veículos em Portugal em 2013 por Fábrica (adaptado de ACAP, 2014) 

Fábrica 
Ligeiros 

Passageiros 

Comerciais 

Ligeiros 

Comerciais 

Pesados 

Total por 

fábrica 

Volkswagen Autoeuropa 91200 0 0 112550 

Peugeot  Citroën 16498 38219 0 43940 
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A Autoeuropa é uma fábrica que pertence ao grupo Volkswagen AG, que se dedica à 

produção de veículos ligeiros de passageiros em Portugal. É a maior e mais 

tecnologicamente avançada fábrica de produção automóvel em Portugal. Representou 1,3% 

do PIB e 4,3% das exportações nacionais em 2012 (Volkswagen Autoeuropa, 2012). Iniciou 

a sua actividade em Portugal em 1995, após um grande investimento estrangeiro no sector 

automóvel português. O fabrico inicia-se com o corte de painéis, a partir de bobinas de aço 

importadas da Alemanha e Espanha, na unidade de prensas, onde são produzidas as peças 

para exportação e uso nos veículos produzidos. A construção da carroçaria do veículo é 

realizada na fábrica da Autoeuropa, através de processos de soldadura e colagem com os 

painéis produzidos, fazendo a estrutura do automóvel. Posteriormente realiza-se a pintura e 

a montagem final, nas duas linhas de montagem da fábrica. Vários componentes como os 

motores, os rádio e os bancos, são importados de outras fábricas da marca. Actualmente, 

produz quatro modelos de automóvel os Volkswagen Sharan, Scirocco, Eos e o SEAT 

Alhambra (Autoeuropa, 2015).  

 

A Peugeot Citroën, pertence ao grupo francês PSA Peugeot Citroen e está instalada em 

Portugal desde 1964. A sua produção centra-se em veículos ligeiros de passageiros e 

comerciais, produzindo actualmente dois modelos de veículos o Peugeot Partner e o Citroën 

Berlingo. A fábrica possui linha de ferragem, onde é feita a união de peças, pintura, 

montagem e logística (Peugeot Citroën Mangualde, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 – Produção de veículos ligeiros em Portugal em 2013 ( Fonte: adaptado de ACAP, 
2014) 

Mitsubishi Fuso Truck 

Europe 
0 1369 2369 4117 

Toyota Caetano 0 1030 81 1381 

V.N. Automóveis 0 300 930 1573 

Total produzido por 

categorias 
115735 43831 3995 163561 
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Como se pode observar na figura 2.13, no que diz respeito à produção de veículos ligeiros, a 

Autoeuropa destaca-se sendo a fábrica que produz mais unidades. A Mitsubishi Fuso Truck 

Europe, que pertence ao grupo alemão Grupo Daimler AG, é uma empresa portuguesa que 

se dedica ao fabrico de veículos ligeiros e pesados comerciais da marca japonesa Mitsubishi, 

desde 1991. Actualmente, produz o modelo Canter em três classes de peso, que é exportado 

para mais de trinta países europeus (FUSO, 2015). A Toyota Caetano foi fundada em 1948, 

pertence ao Grupo Salvador Caetano. Dedica-se à montagem de veículos ligeiros e pesados 

de mercadorias e importação e comercialização de peças da marca japonesa Toyota (Toyota 

Caetano, 2015).  

2.2 Análise de ciclo de vida 

2.2.1 Enquadramento  

 

A preocupação sobre os impactes ambientais gerados por um produto ou serviço no seu 

ciclo de vida tem ganho importância, ao longo dos anos. Isto levou ao desenvolvimento de 

metodologias que auxiliam a percepção desses impactes e como podem ser reduzidos. O 

desenvolvimento primário de estudos para determinar o impacte ambiental de produtos ou 

serviços data dos anos sessenta (Guinée et al. 2011). Há produtos cujos impactes 

ambientais resultam maioritariamente da fase de uso, enquanto para outros, estes resultam 

maioritariamente das restantes fases do ciclo de vida, como a produção, transporte e 

eliminação. Com a implementação da análise de ciclo de vida, os impactes ambientais de um 

produto começaram a ser avaliados do ponto de vista do seu ciclo de vida.  

 

A Análise de Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta de gestão ambiental, em 

desenvolvimento, criada para avaliar os aspectos ambientais e potenciais impactes 

ambientais associados ao ciclo de vida de um produto e serviço (Bartolozzi et al., 2013). Tem 

assim, uma abordagem “cradle-to-grave”, isto é, compila e avalia todos os inputs e outputs 

de materiais e substâncias em todas as fases da vida de um produto, desde a sua 

concepção, à sua eliminação (Owens, 1997). As fases do ciclo de vida do produto passam 

pela extracção da matéria-prima, manufactura de materiais e do produto, uso e eliminação 

do mesmo.  

 

Esta ferramenta encontra-se regulamentada, actualmente, pelas normas ISO 14040 e 14044, 

normas internacionais da Organização Internacional de Normalização (ISO), que apresentam 

as directrizes e o quadro regulamentar para a realização desta análise. Anteriormente, a 

ACV era regulamentada por quatro normas: i) ISO 14040:1997, que apresentava os 

princípios e o enquadramento; ii) ISO 14041:1997, que definia a metodologia de definição de 

âmbito, objectivos e análise do inventário de ciclo de vida(ICV); iii) ISO 14042:1997, relativa 

à avaliação de impactes do ciclo de vida; iv) ISO 14043:1997, que definia o guia para 
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interpretação do ciclo de vida. Após melhorias e reformas, estas normas foram alteradas e 

reformuladas, passando a estar em vigor as normas ISO 14040:2006, que define o 

enquadramento e os princípios da ACV, e ISO 14044:2006, que define os requisitos e 

orientações para realizar a ACV. 

 

Com o passar dos anos, o constante desenvolvimento desta ferramenta tornou-a cada vez 

mais robusta, adicionando mais categorias de impacte ambiental e maior sofisticação dos 

modelos e metodologias para a obtenção de resultados (Guinée et al., 2011). Em 2002 foi 

lançada a Sociedade Internacional de Ciclo de Vida, conhecida como Iniciativa de Ciclo de 

vida, pelo United Nations Environment Programme (UNEP) e pela Society of Environmental 

Toxicology and Chemistry (SETAC). O seu objectivo era promover a prática do uso da 

abordagem de ciclo de vida e melhorar as ferramentas que a apoiavam.  A ACV tem sido um 

dos focos da SETAC desde 1989, sendo apontada como sendo a primeira organização a ter 

um papel regulador e coordenador desta ferramenta, antes mesmo das normas ISO terem 

sido desenvolvidas, o que data de 1994. A SETAC proporcionou e incentivou a investigação 

na área da ACV de forma colaborativa, com o fim de melhorar continuamente a ferramenta 

(De Bruijn et al., 2002). Na política Europeia, a abordagem de ciclo de vida foi comunicada 

através da Política Integrada do Produto(PIP). Após a Comissão Europeia acentuar a 

necessidade de haver comunicação sobre o ciclo de vida dos produtos, com a PIP em 2003,  

nasceu a Plataforma Europeia de Análise de Ciclo de Vida, em 2005, que promove a 

compilação e fornecimento de dados, metodologias e estudos que auxiliem na concepção 

das políticas publicas Europeias (Guinée et al., 2011). 

 

Com a promoção do uso da ACV, observou-se a concretização de vários estudos, nos quais 

havia uma grande divergência nos métodos e abordagens tomadas. Esta ferramenta 

continua a necessitar de estruturação contínua, por haver uma grande variedade de métodos 

e abordagens que podem ser tomadas. Para tal, a Comissão Europeia encarregou o projecto 

CALCAS (Acção de Coordenação e Inovação na Análise de Ciclo de Vida para a 

Sustentabilidade) de estruturar os vários campos de abordagem da ACV e definir 

mecanismos para maior desenvolvimento da ferramenta. A partir de 2010, observou-se o 

desenvolvimento da Análise de Ciclo de Vida para a Sustentabilidade (ACVS), que será 

usada no futuro. Esta metodologia visa ampliar o âmbito da ACV actual, para analisar 

também impactes sociais e económicos, cobrindo os três pilares da sustentabilidade (Guinée 

et al., 2011). A ACV é uma ferramenta é útil para identificar oportunidades de melhoria dos 

aspectos ambientais relacionados com as várias fases do ciclo de vida, promover o 

desenvolvimento de políticas aplicáveis à indústria, seleccionar os indicadores relevantes 

para a performance ambiental e marketing de produtos, uma vez que produto com uma 

etiqueta de performance ambiental oferece uma característica diferenciadora, face às outras.   
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2.2.2 Metodologia da ACV 

 

A metodologia usada na ACV inclui quatro fases, que podem ser observadas na figura 2.14: 

i) Definição do âmbito e objectivo do estudo; ii) Análise do inventário; iii) Avaliação dos 

impactes ambientais; iv) Interpretação dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 – Esquema da aplicação da Análise de Ciclo de Vida (Fonte: adaptado de ISO 
14040:2006) 

 

 

  i) Definição do âmbito e objectivo do estudo  

 

Neste passo é explicado o propósito da aplicação da ACV, as fronteiras 

espaciais e temporais, a metodologia de avaliação de impactes, a unidade 

funcional do sistema e o que é pretendido com os resultados a obter (Boureima 

et al., 2011). Devido à diversidade de aplicações da ACV é necessário o 

estabelecimento de um âmbito para a análise. É nesta fase que são definidas as 

fases de ciclo de vida a abordar, o número de impactes ambientais a considerar 

e a quantidade de dados específicos para a realização da análise (Horne et al., 

2009). Para além destas funções, ainda deve incluir a unidade funcional, as 

fronteiras do sistema, os pressupostos e limitações do estudo. 

 

Objectivo e 

definição de 
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Inventário 

de ciclo de 
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impacte de 

ciclo de vida 

 

 

 

 

 

 

Interpretação 

Aplicações directas 

 Desenvolvimento e  

melhoria do produto 

 Planeamento 

estratégico 

 Desenvolvimento de 

políticas públicas 

 Marketing 

 Outras 

 



2.Revisão bibliográfica 

 20 

A Unidade Funcional é a unidade de medida de referência do sistema, na qual 

serão apresentados os resultados. Todos os resultados têm a mesma unidade 

para que seja possível a sua comparação entre si e com os resultados de outros 

sistemas de produtos  (Boureima et al., 2011).  

 

Outro elemento muito importante nesta fase é a delimitação das Fronteiras do 

Sistema, que inclui a delineação das fases de ciclo de vida a analisar, 

processos e fronteiras espaciais e temporais a considerar no estudo. Após a 

definição destes pressupostos, é necessário analisar a qualidade dos dados 

recolhidos e calculados para caracterizar o sistema, verificando as fontes e a 

veracidade da informação recolhida (Boureima et al., 2011). 

 

ii) Análise do inventário  

 

Esta etapa compreende a selecção de todos os fluxos de materiais e 

substâncias do sistema considerado e definido na primeira etapa da ACV, e 

respectiva quantificação, (Horne et al., 2009). É construído o esquema de ciclo 

de vida do produto considerado,  através da recolha de informação já existente. 

De seguida procede-se à obtenção e cálculo, se houver necessidade de alterar 

dados obtidos, de todos os dados de materiais, substâncias, energia e emissões 

que caracterizam o sistema, em todas as fases do ciclo de vida a considerar na 

análise. Posteriormente, estes dados são introduzidos em softwares de análise 

de ciclo de vida, que proporcionam a obtenção de resultados (Boureima et al., 

2011). 

iii) Avaliação de impactes ambientais 

  

Pretende avaliar a magnitude das pressões ambientais derivadas do ciclo de 

vida do produto ou serviço, definido na fase de definição de âmbito e objectivo. 

Esta avaliação é feita com o recurso a indicadores de performance ambiental, 

que são calculados através de softwares informáticos criados para o calculo do 

impacte do ciclo de vida. A deplecção de recursos, dos quais fazem parte a 

energia, materiais, água e solo, os impactes na saúde humana e os impactes 

sobre os ecossistemas são as três categorias principais de impactes que são 

consideradas na maior partes dos estudos de ACV (Boureima et al., 2011).  O 

número de indicadores varia entre um a dez, quando o valor é superior a 

avaliação torna-se demasiado complexa e difícil de interpretar (Horne et al., 

2009).  
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A avaliação de impactes do ciclo de vida tem três componentes principais que 

resultam na obtenção dos resultados que são a classificação, a caracterização e 

a normalização. A Classificação é a primeira etapa, onde se procede à 

determinação e dos fluxos com importância para cada categoria de impactes 

considerada e sua distribuição pelas mesmas. A fase de Caracterização é onde 

se atribui a cada fluxo considerado, o peso que este tem para a categoria de 

impacte ambiental onde se insere. Estes pesos costumam ser chamados 

factores de equivalência, que representam a proporção do fluxo que vai ter peso 

numa certa categoria de impacte ambiental (Boureima et al., 2011). A 

Normalização é a fase onde é atribuído um peso relativo a cada categoria de 

impacto ligada a determinado dano ambiental. Isto permite avaliar a contribuição 

de cada categoria de impacto para o problema ambiental gerado e comparar os 

resultados com os impactos numa determinada região.  

 

Actualmente, há várias metodologias utilizadas para a avaliação de impactes do 

ciclo de vida como é o caso do método Eco-Indicator 99 ou da metodologia CML 

2001, que seguem diferentes abordagens ao impacte do ciclo de vida. O Eco-

indicator 99 tem uma abordagem end-point, que é orientada para o dano em 

áreas prioritárias, focada para o impacte ambiental final. Nesta metodologia as 

emissões são convertidas em categorias de impacte ambiental, através da sua 

multiplicação por um factor de equivalência. O método CML 2001 tem uma 

abordagem mid-point, que é orientada para o problema ambiental gerado, 

apresentando indicadores de pressão ambiental. Neste tipo de métodos as 

emissões identificadas no ICV são multiplicadas por um factor de equivalência 

de pressão que as faz equivaler a um efeito ambiental (Dreyer et al., 2003). 

Neste tipo de abordagem insere-se o método EcoBlok, utilizado na dissertação.  

 

iv) Interpretação dos resultados 

 

É a última fase apresentada na metodologia de uma ACV, cujo objectivo é a 

interpretação dos resultados obtidos, validando os valores obtidos para os 

indicadores escolhidos. A validação é necessária, para perceber se os 

resultados estão de acordo com a realidade, mesmo tendo em conta que 

associados ao cálculo estão erros  de modelação, que podem alterar um pouco 

o seu valor. Após validação, os resultados são novamente avaliados para 

identificar oportunidades de melhoria e propor alterações ao ciclo de vida 

apresentado de forma a melhorar a performance dos indicadores e, 

consequentemente, reduzir os impactes ambientais (Horne et al., 2009). 
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2.2.3 Streamlined ACV 

 

As limitações de tempo, custos para a recolha de dados essenciais para a análise, são os 

factores essenciais para concretização de um estudo deste tipo. Para contornar estas 

limitações foi desenvolvida uma metodologia mais simplificada para a análise de ciclo de 

vida, a  streamlined ACV. As abordagens típicas de streamlined ACV implicam simplificações 

do inventário de ciclo de vida através da eliminação de alguns processos. O procedimento de 

simplificação proposto por esta metodologia passa por: 

 

i) Remover processos da análise  downstream e/ou upstream: isto pode ser feito 

eliminando ou reduzindo algumas fases do ciclo a montante ou jusante da 

análise, de forma a diminuir quantidade de dados a recolher.  

 

ii) Focar a análise para determinados impactes ambientais, com relevância para o 

objectivo proposto inicialmente e para os quais existe maior quantidade de 

dados. 

 

iii) Estabelecer critérios para a construção do inventário, que promovam a redução de 

processos com importância inferior a outros processos essenciais para a análise 

proposta. 

 

iv) Usar dados qualitativos para além de quantitativos, uma vez que se torna difícil a 

recolha de dados fidedignos. Dados qualitativos são recolhidos para preencher 

lacunas da informação quantitativa. Isto ajuda no preenchimento dos processos 

intervenientes nas fases de vida do inventário, mas não dos fluxos de matéria a 

eles associados. 

 

v) Usar dados de processos semelhantes, que possuem dados realistas, caso a 

diferença entre produtos, materiais e processo seja pouco relevante. É 

necessário seleccionar meticulosamente o produto semelhante entre outros, de 

forma a ser o mais compatível possível com o produto em análise. 

 

vi) Limitar os constituintes estudados que têm influência inferior a uma determinada 

percentagem de constituição do produto ou de um processo. Esta etapa elimina 

alguns componentes da análise, simplificando-a  

 

Em geral, as etapas metodológicas apresentadas auxiliam numa grande redução da recolha 

de dados, através da redução de materiais, processos ou fases de vida cuja importância para 

o resultado final é muito reduzida. Isto poupa o tempo necessário para a realização da ACV e 

evita custos desnecessários, sem grandes implicações no resultado final (Todd et al., 1999).  
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2.3 Tecnologias de propulsão automóvel 

2.3.1 Veículos com motor de combustão interna (ICE) 

2.3.1.2 Veículos movidos a gasolina e gasóleo 

 

A poluição atmosférica causada por veículos com motores de combustão interna está 

dependente do tipo de motor, se de ignição por faísca (IF) ou ignição por compressão(IC), e 

do combustível utilizado. Os motores IF são mais utilizados em veículos ligeiros de 

passageiros. Podem ser alimentados por combustíveis como a gasolina, LPG, gás natural e 

álcool. O funcionamento destes motores assenta na reacção de queima do combustível por 

faísca. As maiores emissões destes veículos são de CO, NOx e HC. O CO é emitido apenas 

no sistema de escape do veículo e os HC podem ocorrer tanto no sistema de escape como 

ao longo da combustão. Nestes motores as emissões de PM são muito baixas 

comparativamente com motores a gasóleo (Faiz et al., 1996). 

 

Os motores IC utilizam gasóleo como combustível. O seu funcionamento assenta no 

processo de compressão inicial de uma quantidade de ar, que gera elevadas temperaturas, 

acima da temperatura mínima para a autoignição do combustível. O gasóleo é injectado a 

pressões elevadas, sendo aquecido até queimar. Nestes motores a razão ar/combustível é 

muito superior à do IF, no qual há deficiência de ar e excesso de combustível. Apresentam 

menores emissões de CO, cujo principal factor para a formação é o excesso de combustível, 

e de HC. Por outro lado apresentam emissões de PM e NOx superiores, que são favorecidas 

pelo excesso de ar e elevadas temperaturas que a combustão nestes motores apresenta. 

Têm maior eficiência de combustível, tendo consumo inferiores aos IF.  

 

A razão ar/combustível é um factor determinante para a potência, eficiência e emissões dos 

motores. Em condições estequiométricas, nas quais a quantidade de oxigénio é a quantidade 

ideal para a queima de todo o combustível, os produtos de combustão seriam apenas CO2 e 

H2O em forma de vapor. Isto seria em condições de combustão ideal, completa. No entanto, 

a combustão nunca se dá em condições estequiométricas, havendo dois tipos de misturas, a 

mistura rica, que apresenta deficiência de oxigénio e excesso de combustível, e a mistura 

pobre, que apresenta excesso de oxigénio e deficiência de combustível.  Motores que 

operam com misturas pobres são mais eficientes porque há menores perdas de calor e 

razões de compressão mais elevadas.  

 

Como forma de controlar as emissões de veículos ligeiros de passageiros são usados 

mecanismos como a introdução de catalisadores, que podem ser de dois tipos: i) Oxidação, 

que controlam a quantidade de HC e CO, formando H2O e CO2; ii) Oxidação-redução, 

chamado o catalisador de três vias, utilizado para oxidar o HC a H2O, o CO a CO2 e reduzir o 

NOx a N2. Este tipo de catalisador funciona para os motores de IF, uma vez que operam em 
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condições de mistura rica. Em condições de mistura pobre, como é o caso dos motores IC a 

gasóleo, este mecanismo não é eficaz, pois há excesso de oxigénio. Outro tipo de 

catalisador foi desenvolvido para os motores de IC, o catalisador de NOx de mistura pobre, 

que tem a função de reduzir o NOx, em condições de excesso de ar, usando os HC do 

sistema de escape. 

 

Nos motores IF os principais poluentes formados são os  NOx, especialmente NO e NO2, o 

CO e o HC. Os NOx formam-se através da reacção entre o azoto e o oxigénio livre a 

temperaturas muito altas. A maioria deste poluente é formada nos estágios iniciais da 

combustão onde a temperatura é máxima. Umas das formas de minimizar a emissão é a 

redução da temperatura da chama e o tempo de queima a elevadas temperaturas. A 

formação de CO é consequência da combustão de misturas que apresentam excesso de 

combustível. Com a deficiência de ar, o motor não ter oxigénio suficiente para converter todo 

o combustível em CO2. Em misturas magras, como é o caso dos motores a gasóleo, também 

há emissões de CO, mas menores, que são consequência de efeitos da cinética química. 

Esta emissão pode ser controlada pelo ajuste da ar/combustível. Os HC resultam de 

elementos da mistura que não são queimados até à abertura da válvula de escape. São 

essencialmente compostos por combustível não queimado. As emissões de PM da gasolina 

são baixas, resultando do óleo lubrificante não queimado no sistema de escape e de aditivos 

do combustível.  

 

Nos motores a IC as emissões estão muito dependentes do processo de combustão. No 

início do processo o motor a gasóleo comprime apenas ar, o que gera elevadas 

temperaturas acima da temperatura mínima de autoignição do combustível. O gasóleo é 

posteriormente injectado a elevadas pressões e juntamente com a temperatura e ar se 

autoinflama-se. Nestes motores as emissões mais relevantes são de NOx e PM. Como 

operam com excesso de ar a formação de CO é muito pequena em comparação com os 

motores IF. O NOx é formado pela reacção entre oxigénio livre e o azoto contido no ar. É 

uma reacção altamente favorecida pelas elevadas temperaturas, sendo exponenciais com o 

aumento de temperatura, elevadas pressões  e disponibilidade de oxigénio, que são 

condições que ocorrem neste tipo de motores. Por esta razão as emissões de NOx de 

veículos movidos a gasóleo são superiores às de veículos movidos a gasolina.  Formas de 

reduzir estas emissões passam pela redução da temperatura da chama, através do 

arrefecimento da carga de ar, de retardar a combustão e a recirculação dos gases de 

escape. No entanto, a redução da chama não é praticável neste tipo de motores. 

 

As partículas em suspensão(PM) derivadas do sistema de escape do veículo são compostas 

por três componentes: i) fuligem  formada durante a combustão; ii) sulfetos; iii) HC pesados 

absorvidos ou condensados na fuligem. A formação de fuligem e dos HC pesados 

absorvidos e condensados na fuligem, são consequência da queima incompleta do 



2.Revisão bibliográfica 

 25 

combustível. A mistura de ar/combustível nos motores com ignição por compressão não é 

homogénea, havendo alturas em que o gás perto da chama tem razões perto da razão 

estequiométrica. Nestas condições existe uma região rica em ar e outra rica em combustível. 

A formação da fuligem é favorecida por condições onde há carência de oxigénio e 

temperaturas altas, durante a combustão. No entanto apenas 10% da fuligem formada 

originalmente é emitida para atmosfera uma vez que uma parte é queimada na continuação 

do processo de combustão. A fuligem desaparece por oxidação, sendo a sua eliminação 

favorecidas por misturas com maior teor de oxigénio. A emissão de PM pode aumentar se a 

quantidade de oxigénio for reduzida e se o tempo disponível para a oxidação da fuligem for 

reduzido (Heywood, 1988). Em motores a gasóleo as emissões de HC são menores do que 

nos motores a gasolina, uma vez a sua formação é favorecida por condições de mistura 

pobre, com excesso de ar. Uma das formas de redução deste poluente é a introdução de um 

filtro de partículas, nos motores a gasóleo, cuja função é remover as partículas do gás de 

escape e oxidá-las (Faiz et al., 1996). 

 

2.3.1.2. Veículos movidos a GPL 

 

Veículos movidos a GPL apresentam características muito semelhantes aos veículos 

movidos a gasolina e podem ser de dois tipos: i) Veículos produzidos para operar a dois 

combustíveis, bi-fuel; ii) veículos convencionais a gasolina que são reequipados, pelos seus 

proprietários, para operar com GPL. Apresentam as mesmas características que motores de 

combustão interna com ignição por faísca, no entanto o combustível apresenta algumas 

diferenças face à gasolina que o podem tornar menos poluidor. O GPL é uma mistura de 

hidrocarbonetos, produzidos durante a refinação do petróleo e por componentes do gás 

natural. Esta mistura é composta essencialmente por propano e butano. O número de 

octanas do GPL é superior ao da gasolina, o que permite melhorar a razão de compressão 

do combustível, levando a maior eficiência térmica do motor (Salhab et al., 2011). 

 

O uso de GPL como combustível apresenta algumas vantagens como consumir menos 

combustível do que motores a gasolina; ter menor conteúdo de carbono que a gasolina e o 

gasóleo, o que leva a menor produção de CO2; aumentar a vida do motor, pois reduz o 

desgaste dos anéis do motor, e da vida do sistema de escape; gerar menores emissões 

tóxicas que motores a gasolina. No entanto apresenta algumas desvantagens como ter de 

ser armazenado sobre pressão, o que leva a que o tanque de gás nos veículos seja mais 

pesado que o do combustível convencional; ter maiores requisitos de segurança, por ser 

mais pesado que o ar e inflamável; e tem menor potência que veículos equivalentes a 

gasolina.  
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2.3.2 Veículos eléctricos a baterias (BEV) 

 

O desenvolvimento de veículos eléctricos data de 1881, com a construção do primeiro 

exemplar (Ehsani et al., 2004). Os veículos eléctricos a baterias tem uma tecnologia de 

propulsão que se baseia no uso da electricidade como fonte energética, para tal, são 

equipados com um motor eléctrico e grandes baterias com boa capacidade de 

armazenamento de energia. As baterias são recarregáveis em postos de abastecimento de 

electricidade, disponíveis nas cidades, e fornecem a energia necessária para a função do 

motor eléctrico, que faz mover o veículo.  Há dois tipos de BEV, que são distinguidos pela 

dimensão e colocação do motor eléctrico. O tipo mais comum é o BEV com um motor grande 

central, que tem maior potência e é ideal para carros mais pesados, e o BEV com dois 

motores menores colocados em linha, que consegue evitar algumas das perdas energéticas 

causadas pela fricção, que o BEV com motor central não consegue fazer. No entanto o BEV 

com dois motores tem menor potência, sendo usado para equipar carros pequenos, sendo 

assim menos usado que o outro tipo. Estes veículos podem conter um sistema de 

recuperação da energia libertada pelos travões, recuperando a energia que podia ser perdida 

por dissipação e fricção, o que aumenta a eficiência do motor. 

 

O BEV pode ser equipado com vários tipos de baterias, sendo as mais antigas as baterias de  

ácido de chumbo (Pb-acid), que mantêm uma boa razão entre a potência e o peso do 

veículo, e cuja produção é barata, sendo ideias para o transporte rodoviário de qualquer tipo. 

As baterias de níquel e cádmio (NiCd) são muito usadas para equipar BEV, que tem o maior 

tempo de vida de baterias. No entanto apresenta baixa densidade energética, tendo pouca 

capacidade de armazenamento e utilizando cádmio (Cd), que é um metal pesado tóxico para 

a saúde humana. As baterias de níquel metal hidreto (NiMH) são semelhantes às NiCd, mas 

não contêm cádmio e têm o triplo da sua capacidade, sendo óptimas substitutas para estas 

baterias. As baterias de iões de lítio (Li-íon) são um tipo de baterias mais evoluídas 

apresentando maior capacidade de armazenamento de energia face às anteriores, no 

entanto a sua produção é mais cara e o seu ciclo de vida inferior às baterias NiMH. São 

muito usadas nos equipamentos electrónicos, mas só há pouco tempo começou a ser usada 

para equipar automóveis. As baterias de polímeros de iões de lítio (Li-ion polímero) têm uma 

tecnologia parecida às de Li-ion apresentando, no entanto, menor densidade de 

carregamento e menor tempo de vida. Por último, há as baterias de cloreto de sódio de 

níquel (NaNiCl), cuja tecnologia se baseia no uso de electrólitos compostos por sal fundido. 

São baterias mais eficientes, com maior densidade energética e de armazenamento, sendo 

uma das tecnologias modernas a incluir nos veículos eléctricos. A única desvantagem 

prende-se com o facto de necessitarem de uma temperatura de 270 a 350 graus centígrados 

para funcionarem bem, o que levanta problemas a nível dos sistemas térmicos, uma vez que 

há perdas térmicas quando a bateria não está a ser usada (Sustainable Energy Ireland, 

2007).  
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Os veículos eléctricos a baterias utilizam, actualmente, baterias de iões de lítio por 

apresentarem vantagens face às bateria de NiMH. A vantagem mais importante prende-se 

com a capacidade de armazenamento de energia, que para as baterias de iões de lítio é 

cerca de duas vezes superior às de NiMH. A produção deste tipo de baterias também tem 

associada impactes ambientais significativos, uma vez que na sua composição inclui lítio, 

cobre, grafite, níquel, alumínio, entre outros. A extracção de alguns metais como o cobre e o 

níquel está associada a impactes atmosféricos e ao nível do solo e ecossistemas. No 

entanto, este é inferior ao das baterias de NiMH, porque a extracção (Majeau-Bettez et al., 

2011). 

 

Na fase de operação do veículo os BEV geram zero emissões directas, no entanto as 

emissões totais não serão nulas, uma vez que há emissões indirectas de poluentes 

atmosféricos, associadas ao ciclo do combustíveis, e cuja magnitude, consequentemente, 

depende da fonte de produção de electricidade, que o alimenta, que pode ser de origem 

renovável, nuclear ou fóssil (Sustainable Energy Ireland, 2007). São veículos para uso na 

cidade, maioritariamente, uma vez que não geram emissões directas, durante o uso, não 

produzem ruído e têm uma autonomia que, na maioria dos casos, não ultrapassa os 150 km, 

não sendo um veículo ideal para o uso em autoestrada. 

 

2.3.3 Veículos híbrido eléctricos (HEV)  

 

A tecnologia de propulsão de veículos híbridos eléctricos combina um motor convencional de 

combustão interna, movido a gasolina ou gasóleo, com um motor eléctrico e baterias que, ao 

contrário dos BEV, não é recarregável em postos de abastecimento de electricidade. Neste 

tipo de veículos o motor eléctrico e baterias armazenam a energia libertada pelo motor de 

combustão interna. Os HEV têm um sistema de recuperação da energia libertada pelos 

travões para carregar as baterias, como existe nos BEV, o que melhora a eficiência do 

automóvel. Isto traduz-se na diminuição do uso de combustível face aos motores 

convencionais, o que resulta em menores emissões de poluentes atmosféricos, sendo uma 

boa tecnologia de propulsão automóvel alternativa à convencional (Ehsani et al., 2004).  

 

A maioria dos HEV utiliza  baterias de níquel metal hidreto (NiMH), para o armazenamento 

de energia para fornecer ao motor eléctrico. Estas baterias são constituídas por níquel, aço, 

plástico, ferro, cobre, entre outros materiais. Associado ao impacte ambiental deste tipo de 

baterias está a sua fase de produção, na qual as fases de extracção de matérias-primas e 

processamento de materiais estão na base do impacte. A extracção dos metais que 

compõem as baterias de NiMH é realizada a partir da recolha de materiais à superfície, em 

vez de escavar em profundidade. Este processo tem grandes impactes a nível do uso do 

solo, da poluição atmosférica e dos ecossistemas. Outro factor com grande ponderação é o 
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consumo energético necessário para o processamento dos materiais que é muito elevado e 

dependente da fonte de produção de energia (Majeau-Bettez et al., 2011). 

2.4 ACV no sector dos veículos ligeiros de passageiros 

 

Nos últimos anos assistiu-se ao aumento do uso de ferramentas de gestão ambiental, 

nomeadamente da análise de ciclo de vida pela maioria dos grandes grupos de produção 

automóvel (Chanaron, 2007). Actualmente quase todos os fabricantes automóveis utilizam 

esta ferramenta para investigação interna, marketing dos seus produtos ou por estarem 

inseridos em projectos Europeus. Na história da ACV do sector dos transportes, mais 

precisamente no dos veículos ligeiros de passageiros, há dois projectos Europeus com 

grande relevância, sendo importante a sua referência:  

 

i) IKP Project foi um projecto da Universidade de Stuttgard que decorreu de 

1989 a 1995, envolvendo vários fabricantes de automóveis e seus fornecedores. 

O objectivo do projecto era desenvolver metodologias de ACV aplicáveis ao 

sector automóvel e um software de análise de ciclo de vida chamado GaBi.  

 

ii) O European Council for Automotive Research (EUCAR), lançou em 1992, um 

programa de investigação sobre veículos mais leves, no qual participaram 

alguns fabricantes de veículos Europeus, no qual foi avaliado o uso de alumínio 

como substituição de componentes mais pesados dos veículos. 

 

     O projecto EUCAR LCA é um projecto existente desde 1993 que continua  a 

investigação da ACV no sector dos transportes com os objectivos de encontrar 

metodologias comuns à indústria automóvel, definir formas de apoio ao 

departamento de Investigação & Desenvolvimento para o design de novas 

partes voltado para o ambiente e desenvolver meios de preservar o ambiente 

alterando pequenas partes do ciclo de vida. Este projecto teve uma 1ª fase, que 

acabou em 1995, consistiu num caso de estudo com nove fabricantes de 

automóveis a fazerem a Análise de Ciclo de Vida com um conjunto de 

pressupostos. Com este primeiro estudo conclui-se que era necessário 

harmonizar a metodologia com a base de dados, criar modelo de emissões de 

motores em conjunto com o estudo da influência do peso do automóvel no 

consumo de combustível. Após estas conclusões o projecto iniciou a 2ª fase, 

que começou em 1996 (ECOBILAN S.A., 1996). Actualmente o projecto 

EUCAR, continua em actividade apresentando-se com a missão de melhorar a 

competitividade do sector automóvel europeu, através da colaboração entre 

partes para inovação e investigação. Colabora actualmente com muitas marcas 

de fabrico automóvel entre elas a Volvo, a Volkswagen, a Renault, o grupo 

BMW, a Daimler, entre outras.  
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  A sua actividade assenta em três princípios base, para os quais direcciona a 

sua acção, a propulsão sustentável, que visa tecnologias automóvel menos 

poluentes e mais limpas; a segurança e mobilidade integrada, com veículos 

mais seguros e um sistema de transporte inteligente; e competitividade e 

acessibilidade, veículos com preços acessíveis, de forma a possibilitar o acesso 

a um maior número de consumidores e maior competitividade entre marcas 

(EUCAR, 2014). 

 

Ao longo dos anos tem-se observado a criação de projectos que visam a investigação dos 

impactes ambientais relacionados com o uso de veículos. Estes projectos surgem com o 

objectivo de possibilitar a melhoria na eficiência da produção, avanços tecnológicos, 

certificação ambiental, implementação de políticas e medidas para redução de impactos 

ambientais e promover a sustentabilidade. O projecto Belga CLEVER – Clean and Efficient 

Vehicle Research, usou a ferramenta de ACV para mostrar os impactos  reais de veículos 

convencionais e de veículos com combustíveis alternativos. O objectivo inerente ao projecto 

era examinar os custos de implementação de tecnologias de propulsão mais limpas na 

Bélgica e analisar a performance global da frota Belga (Boureima et al., 2011). O projecto 

SUBAT dedicou-se à investigação sobre as tecnologias de baterias existentes e futuras, para 

introduzir no mercado dos BEV e dos HEV.  

 

Fabricantes automóveis como a Volvo, a Mercedes-Benz e Volkswagen têm desenvolvido 

estudos internos de ACV, analisando  a performance ambiental dos seus veículos ao longo 

de todo o seu ciclo de vida, desde a produção ao fim de vida, disponibilizando ao público os 

seus resultados, através dos certificados e declarações ambientais de produtos. Muitos deles 

já incorporam taxas de recuperação de 95% dos veículos em fim de vida, seguindo a 

Directiva Europeia ELV 2000/53/EC (Mercedes-Benz, 2014). A Directiva de fim de vida 

propõe uma percentagem de recuperação e reciclagem dos veículos em fim de vida, a partir 

de 1 de Janeiro de 2015, de, respectivamente 95 e 85 %. 

 

Em conjunto com o projecto CONCAWE e o JRC, a EUCAR tem vindo a fazer várias 

análises sobre o uso de energia e emissões de GEE de várias tecnologias e combustíveis 

com a abordagem Weell-to-Wheels (WTW), que é apenas direccionada para o sector dos 

transportes e difere da análise de ciclo de vida em alguns aspectos, não incluindo todas as 

fases do ciclo de vida do produto, neste caso o veículo. Esta abordagem conjuga as 

abordagens Well-to-Tank (WTT) e Tank-to-Wheels (TTW). A primeira baseia-se na avaliação 

da energia e emissões libertadas durante os passos da vida do combustível até à sua 

distribuição (EUCAR, 2014). A segunda analisa a energia e emissões libertadas pelo uso do 

veículo com o combustível associado, desde o armazenamento do combustível no tanque 

até à sua transformação de energia que faz movimentar as rodas do veículo. É nesta fase 
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que são incluídas as emissões lançadas pelo tubo de escape do automóvel, sem incluir o 

ciclo de vida do combustível (Ma et al., 2012). 

 

Os estudos consultados para a concepção deste trabalho basearam-se na temática da 

Análise de Ciclo de Vida de Veículos Ligeiros. Dentro desta temática é possível dividir os 

estudos por grandes quatro áreas: i) ACV de um veículo específico; ii) ACV de um veículo 

médio; iii) ACV de materiais e componentes de veículos; iv) ACV de veículos em fim de vida; 

v) ACV comparativas de diferentes tecnologias de propulsão de veículos. A tabela 2.3 mostra 

uma listagem de alguns dos estudos consultados no decorrer da dissertação, separando-os 

por tema; objectivo; directivas e planos, que levaram à sua realização; fases do ciclo de vida 

abordadas, unidade funcional utilizada, software de ACV, método de avaliação de impactes e 

indicadores obtidos. 
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Tabela 2.3 – Literatura consultada da ACV de veículos ligeiros de passageiros  

 

Autor Tema Fases abordadas 
Unidade 

Funcional 
Método Indicadores 

(Volkswagen AG, 

2014) 

Comparação de duas tecnologias: 

combustão interna e veículos 

eléctricos a baterias   

M, U, CVC, CVE, FV veículo 
Metodologia CML com 

GaBi 6 software 
PAG, EP, PCOF, PE 

(Ribeiro et al., 2006) 

Comparação da composição de 

componentes por diferentes 

materiais 

ER; PM;M;U;FV veículo.vida SimaPro 6.01  e CML 2000 

Consumo de Energia,                                                                                  

Emissões de GEE e outro 

poluentes atmosféricos,                                                  

Emissões para H2O 

(Schmidt et al., 2004) 

Comparação de tecnologias de 

propulsão: Veículos 

convencionais com veículos feitos 

com materiais mais leves 

M,U,FV veículo.vida 
PE Europe GmbH e CML 

2001 

Emissões (ar, água, solo),                                              

Produção Resíduos,                             

Uso de Recursos. 

 

(Schäfer et al., 2006) 
Comparação de duas tecnologias: 

combustão interna e células de H 
M,U,FV veículo.km Modelação com  Simulink 

Uso de Energia,                                                 

Emissões de GEE,                                  

Custos de Ciclo de Vida 

 

(Nicolay et al., 2000) 

Comparação de tecnologias de 

propulsão (emissões de escape): 

gasóleo, gasolina, eléctrico e 

híbrido 

CVE, CVC; DC; U veículo.km Eco-indicator 95 Emissões de GEE 

(Castro et al., 2003) 

Impacte de veículos em fim de 

vida na Holanda 

 

ER, PM, M,U, FV                                              veículo.vida 
Sima Pro 4 e Eco-indicator 

99 
-PC, DCO, ECT, A/E, US, CF 
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(Duflou et al., 2009) 

Efeito da substituição de 

estruturas de ferro por materiais 

leves compósitos 

M,U,FV veículo.vida 
SimaPro 7 e Eco-indicator 

99 
Ecopoints 

(Wang et al., 2013) 

Comparação de tecnologias de 

propulsão: Combustão interna, 

veículos eléctricos, células de 

combustível para 2009 e 2020 

M, U, FV veículo.vida - 

Consumo energético,                                      

Emissões de CO2, PM2.5,                                            

Eficiência 

(Bartolozzi et al., 

2013) 

Comparação de tecnologias de 

propulsão: Células de combustível 

com hidrogénio e veículos 

eléctricos 

PTH, M, U, FV veículo.200km SimaPro 7.2  e CML 2000 PAG, A/E, TH, DCO 

(Spielmann and 

Althaus, 2007) 

Impacte ambiental de veículos 

novos registados na Suíça 

 

M, U 

 

 

veículo.km Eco-indicator 99 Emissões de CO2, Nox e PM2,5 

(Zamel and Li, 2006) 

Comparação de tecnologias de 

propulsão: Células de combustível 

com hidrogénio e veículos de 

combustão interna 

M, U, MN, FV veículo.vida GREET 2.7 
Uso de Energia,                                                   

Emissões de GEE 

(Granovskii et al., 

2006) 

Comparação de tecnologias de 

propulsão: Células de combustível 

e combustão interna movido a 

gasolina 

CVC veículo.300km 

Economic Input-Output Life 

Cycle Assessment (EIO-

LCA) 

Consumo de recursos, Emissões 

de GEE 

(Sharma et al., 2013) 

Comparação de tecnologias de 

propulsão: Híbrido eléctricos, 

veículos eléctricos, combustão 

interna 

EM, PM,M,U, FV                                            veículo.vida GREET 2.7 Emissões de GEE 
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Fases de vida: 

ER – Extracção de materiais 

PM – Produção de materiais 

M  - Manufactura 

CVC – Ciclo de vida do combustível 

U – Uso do veículo 

FV – Fim de vida 

PTH – Produção e transporte de hidrogénio 

CVE- Ciclo de vida da electricidade 

MN-MANUTENÇÃO 

DC – Distribuição do combustível 

 

Indicadores: 

PAG – Potencial de aquecimento global 

PE – Potencial de eutrofização 

PCOF- Potencial de criação de ozono 

fotoquímico 

PDO - Potencial de depleção do ozono 

DC – Distribuição do combustível 

EPA – Emissões de poluentes atmosféricos 

PC- Potencial carcinogéneo 

R – Radiação 

DCO – Deplecção da camada de ozono 

ECT – Ecotoxicidade 

A/E – Acidificação/Eutrofização 

US – Uso do solo 

CF- Combustíveis fosseis 

TH – Toxicidade humana 

 

 

 

Legenda do quadro: 
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2.4.1. Análise de ciclo de vida de um veículo específico 

 

Vários fabricantes automóveis realizam este tipo de análise, desde a implementação do 

projecto EUCAR. Um dos exemplos estudados é o certificado ambiental de três tecnologias 

do modelo Golf, da Volkswagen. Neste certificado foi apresentada uma ACV a dois modelo 

Golf com motor de combustão interna, um movido a gasolina e o outro a gasóleo, e um 

modelo Golf eléctrico, o e-Golf. Foi realizada uma análise de sensibilidade, alterando alguns 

dos componentes do e-Golf e a fonte de produção eléctrica para o abastecimento. Utilizando 

a ferramenta de ACV de nome GaBi e a metodologia CML 2001 para a análise de impacte de 

ciclo de vida (AICV), um grupo de investigação da marca alemã, obteve os resultados da 

performance dos três veículos para os indicadores  potencial de eutrofização (EP), potencial 

de deplecção do ozono (ODP), potencial de criação de ozono fotoquímico (POCP) , potencial 

de aquecimento global (GWP) para um período de 100 anos. No geral, os resultados 

demonstraram que o veículo com maior impacte na maioria das categorias foi o veículo 

movido a gasolina, seguido do veículo movido a gasóleo, do e-Golf mix eléctrico EU 27 e, por 

fim, o e-Golf Blue Motion, certificado como eco-produto (Volkswagen AG, 2014).  

 

2.4.2. Análise de ciclo de vida de um veículo médio 

 

Este tipo de análise costuma ser efectuada como suporte à tomada de decisão, uma vez que 

demonstra o impacto ambiental associado a um veículo típico de um país ou região. 

Spielmann e Althaus (2007), )efectuou um estudo, dentro deste o âmbito, no qual realizou 

uma ACV ao uso prolongado de um veículo ligeiro de passageiros Suíço. Este estudo surgiu 

com o objectivo de promover o conhecimento, mais aprofundado, sobre o uso prolongado de 

veículos, avaliando as consequências ambientais associadas. Para tal, procederam à 

comparação de veículos movidos a gasolina e gasóleo para quatro anos diferentes, 2000, 

2005, 2008 e 2010. Através do método de avaliação de impactes Eco-Indicator 99, obteve-se 

os resultados do impacte de ciclo de vida, que demonstraram reduções significativas nos 

indicadores emissões de NOx e PM2,5  para o veículo movido a gasóleo de 2010, 

relativamente aos cenários mais antigos.  

 

Outro estudo no mesmo âmbito foi realizado por  Castro et al (2003)) ao veículo ligeiro de 

passageiros médio Holandês. O objectivo por determinar o impacte ambiental do veículo 

médio Holandês, de forma a servir de base para comparações futuras com outros tipos de 

design de construção de veículos e abordagens na fase de fim de vida. A recolha de dados 

foi feita com o uso do Idemat 2000 e com a recolha em publicações, foi utilizado o software 

SimaPro com o método Eco-Indicator 99 para a avaliação de impactes ambientais, para a 

obtenção dos resultados. Foram consideradas as fases extracção de materiais, produção, 

uso e fim de vida, para esta última foi utilizado o cenário de reciclagem Holandês. 
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2.4.3. Análise de ciclo de vida de partes de veículos 

 

Neste tipo de estudo são apresentados casos de estudo, nos quais é comparada a 

performance ambiental de dois cenários. Um cenário de base, de um veículo referência com 

um fabrico médio, que representa a maior quantidade automóveis fabricados, e um segundo 

cenário, alternativo, baseado no cenário de referência, mas no qual uma peça do veículo foi 

substituída por outra feita com material mais leve. Pode-se observar no estudo efetuado por 

Ribeiro et al., 2006) foram comparados dois cenários de uma componente de um veículo, 

que era parte do sistema impulsionador dos travões. Um cenário de referência, no qual se 

analisa a componente com a constituição de materiais habitual e um cenário alternativo, em 

que essa componente foi modificada, sendo composta por materiais mais novos e leves. 

Com a abordagem CML 2000 obteve-se os impactes ambientais, concluindo que o veículo 

que incluía a componente composta por materiais mais leves apresentava, no geral, melhor 

desempenho ambiental, face ao cenário de referência. Duflou et al. (2009),) analisou o efeito 

da substituição de estruturas típicas de ferro por materiais leves compósitos, porque vários 

estudos confirmam que a redução do peso no automóvel tem implicações na redução do 

impacte ambiental. Tal como no estudo anterior, é comparado um cenário referência a um 

cenário alternativo, no qual o corpo do veículo apresenta constituição por materiais 

diferentes, neste caso polímeros de fibra de carbono. A ACV foi limitada às diferenças da 

contribuição entre fases de produção e fim de vida para o impacte ambiental e ao efeito no 

consumo de energia durante as fases de uso. Os resultados demonstraram que o segundo 

cenário gerou uma redução no impacte, devido à poupança de combustível devido ao design 

mais leve do corpo do veículo. No entanto, a produção de fibra de carbono usa grandes 

quantidades de energia, tendo sido um factor determinante para que a redução do impacte 

não seja tão grande, quanto pretendida.  

2.4.4 Análise de ciclo de vida de veículos em fim de vida 

 

Este tipo de ACV é fundamental, tendo em conta as implicações que o fim de vida de 

veículos pode ter para o ambiente, caso os resíduos do veículo sejam depositados em 

aterro, sem qualquer tipo de valorização. Outro factor de grande importância e de 

obrigatoriedade face à valorização de veículos prende-se com a Directiva Europeia ELV 

2000/53/EC, que diz respeito às taxas de recuperação e reciclagem de materiais de veículos 

em fim de vida e sua incorporação na fabricação de novos. Neste campo a investigação 

baseia-se muito na comparação do impacto do fim de vida com diferentes percentagens de 

reciclagem das componentes automóveis. Como se observa no estudo efectuado por 

Schmidt et al. (2004),) realizado no âmbito do projecto Lirecar (Light and recyclable cars), da 

Comissão Europeia, cujo objectivo é avaliar o impacte ambiental em veículos com materiais 

reciclados, recuperados e com designs mais leves. É um tema de importância visto a 
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incorporação de materiais reciclados e design mais leve serem vistas como duas opções 

chave para a redução dos impactes ambientais relacionados com o transporte automóvel. 

Neste estudo procedeu-se à comparação de três veículos com diferentes pesos. Um veículo 

com 1000 kg, o cenário de referência. Os outros dois apresentavam veículos com reduções 

de 100kg e 250kg no peso e incluíam diferentes cenários para a fase de fim de vida dos 

veículos. Foram utilizado software de ACV GaBi com a metodologia de avaliação de 

impactes CML 2001 para gerar resultados. Os resultados foram apresentados em 11 

indicadores, entre os quais o potencial de aquecimento global e a produção de resíduos 

totais. Os resultados demonstraram que quanto mais leve é o veículo menor impacte 

ambiental apresentava na maioria dos indicadores avaliados e que a fase de fim de vida 

representa apenas cerca de 5% do ciclo de vida de um veículo. 

 

2.4.5. Análise de ciclo de vida de tecnologias de veículos 

 

A diferença entre tecnologias de veículos, que resulta na utilização de diferentes 

combustíveis, têm grande ponderação no impacte ambiental do veículo. Dentro deste tema é 

habitual encontrar estudos nos quais são comparadas diferentes tecnologias automóveis, 

muitas das vezes apresentando cenários para melhor percepção do impacte real dos 

combustíveis. A importância destes estudos remete para o avanço tecnológico e promoção 

do desenvolvimento de tecnologias de baixas emissões de GEE. Para tal estas são 

comparadas com as tecnologias convencionais que são as de motores de combustão 

Interna, movidas maioritariamente a gasolina ou gasóleo. As tecnologias de propulsão 

encontradas na revisão efectuada foram a de veículos movidos a células de combustível, 

que é um tecnologia muito recente, a de veículos eléctricos a baterias, a de veículos híbridos 

eléctricos e veículos movidos a biocombustíveis. Os veículos a células de combustível, 

alimentados a hidrogénio ou oxigénio, são uma das alternativas mais promissoras para os 

veículos menos poluidores. No entanto um dos maiores problemas com esta tecnologia 

prende-se com o processo de produção de H, que vai influenciar em grande escala o 

impacte da fase de uso deste tipo de veículos, uma vez que a fonte de produção pode ser 

desde renovável a fontes poluentes como o carvão (Zamel and Li, 2006).  

 

Em 2006, Zamel e Li (2006),)realizaram um estudo que comparava um veículo movido a 

células de combustível com hidrogénio, proveniente de 4 fontes de produção diferentes, a 

um veículo de combustão interna, tendo como caso de estudo o Canada. O objectivo 

inerente à realização desta análise está relacionado com a necessidade de avaliar novas 

alternativas de motores menos poluentes. Para cada fase de ciclo de vida contabilizada, 

foram obtidos os impactes para os indicadores uso de energia e emissões de GEE. Em 

oposição à maioria dos estudos publicados, este estudo inclui a fase de uso do veículo, no 

ciclo de vida do combustível, de forma a poder usar o GREET. Este software foi 

desenvolvido para calcular o consumo de energia e emissões associadas ao uso de 
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combustível. Foi também considerada a incorporação de reciclagem nos veículos, avaliando 

os cenários de 30% de reciclagem e 70% material virgem. Os dados para os cálculos 

referentes ao ciclo de vida do veículo foram retirados da literatura. A reciclagem é, 

normalmente, limitada em 20-30% no fabrico de veículos e quanto maior a sua incorporação, 

melhores resultados são esperados, uma vez que veículos com maior percentagem de 

incorporação de materiais reciclados são mais leves e quanto menor for o peso do veículo 

mais eficientes em termos de combustível são. Os resultados demonstraram que o cenário 

do veículo de células de combustível movido a H produzido em fonte de carvão é o maior 

poluidor, ultrapassando o impacte resultante de motores de combustão interna movidos a 

gasolina. 

 

Samaras e Meisterling (2008)) compararam os indicadores uso de energia e potencial de 

aquecimento global (GWP) de três tipos de veículos, um de combustão interna(ICE), um 

híbrido eléctrico(HEV) e o um híbrido eléctrico Plug-in(PHEV). O objectivo deste estudo foi 

contribuir para a literatura de veículos híbridos, incluindo vários aspectos omitidos de outros 

estudos, como por exemplo o uso de energia e emissões referentes à produção das baterias. 

Foi realizada uma análise de sensibilidade para determinar como variações no mix eléctrico, 

na eficiência dos veículos, nas características da bateria e no uso de biocombustível podem 

alterar e afectar o ciclo de vida das emissões de GEE dos PHEV. Para a fase de produção 

do veículo considerou-se que esta era semelhante para todos. No entanto, para os veículos 

híbridos, foram adicionados dois tipos de baterias uma de Li-ion e outra de NiMH. Foram 

adoptados 3 cenários, para realizar uma análise de sensibilidade à intensidade energética e 

emissões geradas pela electricidade. Um cenário no qual a electricidade usada é similar à do 

mix eléctrico Americano, um cenário de carbono intensivo e um cenário de baixo carbono. Os 

resultados demonstraram o uso do mix eléctrico Americano pelos PHEV reduziu as emissões 

em 38-41% face ao ICV e 7-12% face aos HEV. 

 

2.5 Fases do ciclo de vida de um veículo 

2.5.1 Extracção de matérias-primas e manufactura de materiais 

Metais 

 

O fabrico de matais, para utilização em diversos sectores da actividade económica, inclui a 

extracção das matérias-primas de reservas naturais e o seu processamento em fábricas, 

através de reacções químicas. Este processo requer grandes quantidades de recursos, 

nomeadamente energia, para a obtenção do produto final, causando assim impactes a nível 

do uso do solo, ar e água (Bumham et al., 2006). 
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Alumínio 

 

O alumínio é outro componente que faz parte da composição de veículos ligeiros. A 

produção do Alumínio usa como matéria-prima a Bauxita, que é uma rocha sedimentar, que 

é extraída em regiões a Norte e Sul de Florestas Tropicais. Sendo assim, os países que mais 

extraem Bauxita e consequentemente produzem Alumínio, visto este ser produzido perto das 

minas de Bauxite, são a Austrália, a Guiné, a Jamaica, o Brasil, a China, a Venezuela, a 

Índia e a Rússia. O processo de produção de alumínio passa por quatro fases principais: 

Extracção da Bauxita; Produção de hidróxido e óxido de Alumínio; Produção de Alumínio 

primário; Produção de Alumínio Secundário e  o Processamento do Alumínio (Classen et al., 

2009).  

 

Aço e Ferro 

 

Outros dois materiais que compõem a estrutura de um veículo são o ferro, que é o quarto 

elemento mais comum na crosta terrestre, e o aço, que são produzidos através dos minérios 

de ferro. Estes minérios são compostos por misturas de diferentes materiais, sendo os mais 

importantes os óxidos e sulfatos de ferro (Classen et al., 2009).  O processo de produção de 

ferro e aço é feito maioritariamente em três países, a China, a Austrália e o Brazil, onde 

existem reservas naturais de minérios de ferro em abundância. Após a extracção nas minas 

a matéria-prima passa por um processo de fusão, em altos-fornos, para produzir Ferro. 

Passa por um processo de beneficiação, que resulta na formação de pellets e sinters, cuja 

constituição difere ligeiramente. De seguida passam por um processo de redução em altos-

fornos, que transformam o material em gusa, que é uma liga constituída por cerca de 94% de 

Fe. Dependendo do processo de fusão aplicado à gusa pode produzir-se aço primário, que é 

constituído por ligas de ferro forjado, ou ferro fundido. Dos processos apresentados, o 

primeiro, de beneficiação dos minérios de ferro é o que apresenta mais impactes ambientais, 

sendo o gerador de emissões de partículas para o ar e de metais pesador e hidrocarbonetos 

para a água. 

 

Cobre 

 

O Cobre, é um metal que é muito usado no seu estado puro e como elemento de ligação 

com outros metais. A sua importância deve-se às propriedades químicas e físicas que 

possui, tornando-o um óptimo condutor eléctrico e térmico, que para além de ser 

extremamente resistente, é fisicamente muito flexível, podendo apresentar várias formas. 

Cerca de 90 a 95% de cobre é extraído de depósitos de minerais de sulfato. Destes minerais 

fazem parte a calcopirite (CuFeS2), calcocite (Cu2S), bornite (Cu5FeS4) e enargite 

(Cu3AsS4). Outros metais como o níquel (Ni), o molibdênio (Mo) e outros pertencentes ao 
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grupo da platina, estão associados à produção de cobre (Cu), resultando como subprodutos 

deste processo. A produção de cobre primário é feita através de um processo de 

beneficiação aplicado aos minérios de cobre, no qual através de um método de concentração 

gravitacional são retirados os minerais que não interessam para a produção de cobre 

primário. Posteriormente após processos de neutralização, flotação e floculação, resultando 

no produto final. Os maiores impactes ambientais estão ligados à poluição da água, gerada 

pelo processo de extracção  das minas de cobre, que contêm grandes quantidade de metais 

e enxofre. Nos processos de fabrico são produzidas grandes quantidades de partícula PM10, 

metais e efluentes, devido aos processos químicos envolvidos, que libertam compostos 

orgânicos voláteis para o ar (Classen et al., 2009). 

Zinco e Chumbo 

 

O chumbo e o zinco são elementos que existem em abundância na crosta terrestre, sendo 

que o zinco ocupa o 24º lugar da lista de elementos mais abundantes na crosta terrestre. 

Ocorrem naturalmente em sulfuretos, sendo a sua produção feita em conjunto, através da 

fundição de minérios de sulfato, sendo muito semelhante à produção do cobre. O maior uso 

dado ao chumbo é como componente de baterias de veículos de combustão interna, no 

entanto também serve para a formação de ligas e cabos. O zinco é um elemento usado para 

proteger contra a corrosão de outros materiais, no entanto a sua utilização no sector 

automóvel tem decrescido (Bumham et al., 2006). Após extracção são utilizados processos 

para remover impurezas. Tal como na produção de níquel são usados processos 

hidrometalurgicos e pirometalurgicos para a produção de zinco primário. Os maiores 

impactes ambientais deste processo são efluentes e partículas, contendo PM10 e compostos 

orgânicos não voláteis. 

 

Magnésio 

 

É o 8º mineral mais abundante da crosta terrestre, que pode ser extraído de outros minerais , 

da água do mar, que é a fonte principal deste mineral fornecendo um stock ilimitado, ou 

através de reciclagem de resíduos de magnésio, que é o processo responsável pela criação 

de cerca de 17% do stock magnésio. (Classen et al., 2009) A produção de magnésio passa 

essencialmente através de dois processos, a redução metalotérmica de óxidos de magnésio 

e a electrólise dos cloretos de magnésio, extraídos da água do mar e de dolomites, que é um 

mineral constituído por magnésio e carbonato de cálcio, muito abundante na natureza. A 

utilização de magnésio na composição de veículos tem vindo a aumentar, uma vez que é um 

material muito leve, cerca de 78% mais leve que o ferro, e um dos materiais com melhor 

relação entre peso e resistência (Bumham et al., 2006). 
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Níquel 

 

A produção de níquel está associada a outros metais, formando como subprodutos o cobre, 

o cobalto e metais do grupo platina. Cerca de 80% de níquel primário é utilizado na 

constituição de ligas de aço e ferro. É um material importante para a composição de baterias 

de níquel metal hidreto(Ni-MH), que é um dos tipos de baterias utilizadas em veículos híbrido 

eléctricos e eléctricos. Estas são constituídas por chapas de hidróxido de níquel. Entre os 

maiores produtores de níquel primário encontram-se o Canada, a Austrália e a Rússia 

(Bumham et al., 2006). Após extracção, os minérios passam por processos de beneficiação, 

para separação dos componentes impuros. Para a produção deste metal existem dois 

processos, o processo hidrometalurgia, que utiliza reacções de dissolução do mineral, e o 

pirometalurgia, que utiliza calor para a purificação dos metais. Os impactes ambientais 

associados à produção de níquel são a produção de partículas, efluentes que contêm 

agentes orgânicos e as emissões de dióxido de enxofre e de dióxido de carbono, libertadas 

nos processos metalúrgicos aplicados aos minérios (Classen et al., 2009). 

 

Lítio 

 

Lítio, é um metal que é o elemento mais leve que consegue apresentar-se no estado sólido à 

temperatura normal. Os seus isótopos naturais Ar 6.015 e 7Li, Ar 7.016 não são radioactivos. 

As maiores produções de lítio são feitas nos EUA, extracção de reservas de rochas, e no 

Chile, através do Salar do Atacama.  O lítio tem um equivalente electroquímico elevado e um 

potencial electroquímico baixo. Baterias de lítio são eficientes no armazenamento de energia, 

tendo uma taxa de descarregamento lenta, e pequenas perdas de energia a temperaturas 

baixas. 

Vidro 

 

 O vidro tem duas utilidades principais no sector automóvel, funciona como o constituinte das 

janelas e vidros dos veículos e como material de reforço para peças feitas de plástico, 

através da fibra de vidro. Este material é formado essencialmente através da sílica, de pedra 

calcária, carbonato de sódio e feldspato, que são derretidos em fornos de altas temperaturas, 

para dar origem ao vidro e fibra de vidro, não sendo ainda reciclado. Os maiores impactes 

ambientais da produção de vidro estão relacionados com os grandes usos de electricidade e 

gás natural na fábrica de produção, que libertam quantidades de compostos orgânicos 

voláteis, partículas e gases de combustão como o CO  e o NOx (Bumham et al., 2006). 
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Plásticos 

 

A produção do plástico tem como fonte produtos derivados do petróleo ou de gás natural 

líquido, que passam por processos químicos para produzir monómeros, que ao reagir, a 

elevadas temperaturas, formam polímeros ou plásticos. A utilização deste material nos 

veículos é muito vasta, havendo diferentes tipos de plásticos para várias utilizações. Os 

plásticos mais usados na indústria automóvel são o polipropileno (PP), que apresenta boa 

resistência química e térmica, o poliéster (PET), que é um material com boa resistência 

térmica e robusto  e o polietileno de alta densidade (HDPE), que é um bom material com boa 

resistência química e dureza (Bumham et al., 2006). Os impactes ambientais resultantes da 

produção de plásticos estão relacionados habitualmente a emissão de gases, como os 

compostos orgânicos voláteis, e partículas, que ocorrem em refinarias de petróleo e fontes 

de gás natural. 

2.5.2 Manufactura de componentes e montagem 

 

A fase de manufactura de veículos e seus componentes inclui os processos metalúrgicos de 

modificação dos materiais, que são importados pelas fábricas aos produtores específicos de 

cada tipo de material necessário para a composição do automóvel, e a montagem de todos 

os componentes finais. Um veículo é composto por vários sistemas (Bumham et al., 2006), 

para um veículo convencional, de combustão interna os sistemas são:  

 

 Corpo do veículo, constituído pela estrutura primária do veículo 

 

 Sistema de propulsão, que inclui o motor do veículo, o sistema eléctrico, térmico e de 

escape do motor e o tanque de combustível. Os componentes deste sistemas são 

diferentes, para outros tipos de tecnologias automóveis, porque o motor é diferente, 

o que resulta em sistemas auxiliares diferentes. No caso do veículo eléctrico, não 

existe sistema de escape, uma vez que o motor não realiza combustão e não emite 

gases, e não existe o tanque para armazenamento de combustível. 

 

 Sistema de Transmissão, está dependente do tipo de tecnologia do veículo, para os 

ICE é usada a transmissão automática com um conversor de rotações.  

 

 Chassis é composto pelo sistema de suporte do veículo, pelos eixos, pneus e rodas, 

sistema de travagem, sistema de coluna de direcção, pelo diferencial que controla a 

transmissão de energia dos eixos para as rodas. 
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 Baterias, que incluem nos ICE baterias de chumbo, que são responsáveis pelo 

arranque do veículo e para fornecimento auxiliar de energia 

 

 Fluídos, dos quais fazem parte o óleo do motor, o refrigerante, óleo de travões, entre 

outros. 

Os impactes ambientais associados à produção de componentes e à montagem de 

automóveis são derivados do uso de grandes quantidades de energia e água, para além de 

emissões de poluentes atmosféricos. No entanto esta fase não tem muito ponderação para 

as emissões de poluentes, uma vez que o seu impacte é diluído ao longo dos anos de vida 

do veículo. 

 

2.5.3 Operação do veículo 

 

As emissões derivadas do transporte rodoviário resultam da queima de combustíveis fósseis 

como a gasolina, o diesel, o gás de petróleo liquefeito (GPL) e do gás natural em motores de 

combustão interna. Os poluentes, emitidos por veículos rodoviários, que mais importância 

têm são:  

i) Percursores de ozono, como o monóxido de carbono (CO), os óxidos de 

azoto(NOx) e os compostos orgânicos voláteis não metálicos (NMCOV) 

ii) Gases com efeito de estufa (GEE), como o dióxido de carbono (), o 

metano(CH4) e o protóxido de azoto (N2O) 

iii) Substâncias acidificantes, como a amónia(NH3) e o dióxido de enxofre(SO2); 

iv) Partículas em suspensão (PM) 

iv) Espécies carcinogéneas, como os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

(PAH) e  os poluentes orgânicos persistentes (POP) 

v)  Substâncias tóxicas, como as dioxinas e furanos 

vi) Metais pesados 

 

As emissões resultantes da utilização de veículos rodoviários têm sido regulamentadas 

desde os anos setenta, através de legislação imposta pela União Europeia, cuja finalidade é 

sua redução, impondo limites rigorosos. Os fabricantes automóveis têm apostado, desde 

então, no desenvolvimento tecnológico de várias ferramentas de controlo de emissões, bem 

como de novas tecnologias de motores, o que tem levado à redução nas emissões dos 

poluentes.  A introdução das normas Euro de emissão, para o controle de emissão de gases 

poluentes derivados do escape de veículos ligeiros, deu-se no ano de 1991. Estas normas 

foram criadas com base em orientações de controlo de emissão desses gases, que são 

extremamente nocivos para o ambiente, pela União Europeia. Os veículos encontram-se 

divididos, habitualmente, segundo uma classificação, referente ao nível de controlo de 
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emissões que possuem. Esta classificação é definida em termos da legislação de controlo de 

emissões que lhes é aplicada (EEA, 2013). 

 

A Comissão Europeia propôs a imposição de normas, através da segmentação dos veículos 

por ano de fabrico. Para os veículos de combustão interna movidos a gasolina estiveram em 

vigor as normas ECE de 1970 até 1991, que contemplavam os limites de emissão referentes 

a veículos produzidos dos anos 1971 a 1991. Em 1992 foram implementadas as normas 

Euro, tornando-se obrigatórias para todos os Estados Membro. Desde o seu ano de 

implementação até aos dias de hoje já foram implementadas 5 etapas desta 

regulamentação, sendo que a norma em vigor é o Euro 5,  desde 2010, estando o Euro 6 em 

fase de implementação. A norma Euro 5 pretende uma redução dos óxidos de azoto (NOx) 

em 25% face ao Euro 4, norma anteriormente em vigor, e um limite da emissão de partículas 

em suspensão(PM) para os veículos de injecção directa, semelhante à existente para os 

veículos movidos a diesel. A norma Euro 6 não introduzirá mais reduções para os veículos a 

gasolina. 

 

Como acontece nos ICE movidos a gasolina, também os movidos a diesel também se 

encontram regulados pelas normas Euro desde 1992, introduzidas pela Directiva 

91/441/EEC. As normas implementadas neste tipo de veículos são correspondentes às 

aplicadas aos veículos a gasolina, estando em vigor a norma Euro 5, que introduziu uma 

redução das emissões de óxidos de azoto (NOx) em 28%, face ao Euro 4. Já a norma Euro 

6, introduzirá uma redução de 68% de NOx e de 88% de partículas (PM), face ao Euro 4.  

 

Os veículos ligeiros de passageiros movidos a GPL e Gás Natural constituem uma pequena 

fracção do parque automóvel Europeu, sendo que a legislação aplicável para GPL é anterior 

à Directiva Europeia 91/441/EEC, sendo classificados apenas como veículos convencionais. 

Já os veículos movidos a Gás Natural estão incluídos nas normas Euro, desde o Euro 4, 

visto não serem relevantes para a regulamentação de controlo de emissões anterior ao Euro 

4. A tecnologia de veículos híbridos eléctricos já é mais avançada quando comparada com 

os veículos convencionais, apresentando níveis de emissão que estão abaixo dos limites 

impostos pela norma Euro 6 (EEA, 2013). 

 

Os veículos híbridos eléctricos plug-in(PHEV) e os veículos eléctricos a baterias(BEV) 

pertencem a uma classe de tecnologia que utiliza a electricidade para obter a energia 

necessária à sua operação. Os BEV dependem exclusivamente da rede eléctrica para 

fornecer energia ao motor, enquanto que os PEHV, que são constituídos por um motor 

eléctrico e um motor convencional, necessitam de electricidade da rede para alimentar o 

motor eléctrico e combustível para alimentar o motor convencional. São dois tipos de 

tecnologias muito eficientes com emissões poluentes para atmosfera reduzidas. 
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2.5.4 Eliminação – Fim de vida do veículo 

 

Em Portugal o tratamento dos veículos em fim de vida(VFV) fica a cargo dos produtores de 

automóveis, que coordenam as etapas de gestão do fim de vida de veículos. Este tema 

encontra-se presente na política europeia através da implementação da Directiva Europeia 

ELV 2000/53/EC, que propõe metas de taxas de reciclagem e recuperação de materiais dos 

VFV aplicáveis a partir de Janeiro de 2015 e Janeiro de 2016, e na política portuguesa que 

define o  regime geral para  um sistema de gestão dos VFV, através do Decreto-Lei 

196/2003, que, posteriormente, foi substituído pelo Decreto-Lei 64/2008.(Rosa, 2009) O tema 

dos veículos em fim de vida gera bastante preocupação devido aos impactes ambientais 

associados aos processos típicos de tratamento de resíduos como a incineração ou 

deposição em aterros, que origina emissões de poluentes nocivos para o ar como o metano 

e o dividido de carbono. No fim de vida de um veículo, procede-se à sua eliminação, 

desmantelando os componentes do automóvel e aplicando os processos de valorização ou 

eliminação de resíduos aplicáveis no país em questão.  

 

O consumo abundante de recursos nas indústrias, que pode ser evitado através da 

reutilização e reciclagem de certos materiais. As políticas implementadas nesta temática 

passam, cada vez mais, pela obrigatoriedade de atingir metas específicas para da 

reciclagem e recuperação de uma elevada percentagem dos componentes dos VFV. Após a 

aplicação de técnicas de valorização de recursos, estes podem ser incorporados na 

produção de novos materiais (Classen et al., 2009). Cerca de 75 a 80% dos materiais 

constituintes de um veículo automóvel são metais, que são materiais altamente recicláveis, 

estando a indústria metalúrgica preparada para reciclar e recuperar metais retirados das 

peças de veículos em fim de vida.  
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3.Metodologia  

 

3.1 Metodologia geral 

 

A primeira fase desta dissertação é a Revisão da Literatura, cujo objectivo é a recolher 

informação e aprofundar o conhecimento na área sobre a qual esta se desenvolve, 

consultando informação bibliográfica como estudos científicos, estatísticas, relatórios e livros. 

De seguida é apresentada a metodologia da dissertação (3) que inclui: 

i) Definição de âmbito e objectivos (3.2), explicitando o propósito da análise e as 

fronteiras espaciais e temporais aplicadas ao estudo.  

ii) Recolha de dados (3.3), no qual são apresentados os dados recolhidos de várias 

fontes, para a determinação dos fluxos de materiais resultantes do ciclo de vida. 

iii) Construção do inventário de ciclo de vida (3.4), explicitando todas as fases de ciclo 

de vida consideradas neste estudo 

iv) Avaliação de impactes (3.5), no qual é apresentado a metodologia de avaliação de 

impactes utilizada na ACV  

Posteriormente os resultados são analisados e discutidos (4), para que seja possível retirar 

conclusões e responder ao objectivo previsto inicialmente pelo estudo. No final são 

apresentadas as conclusões obtidas(5), em conjunto com as limitações encontradas e 

desenvolvimentos futuros. 

 

3.2 Definição de âmbito e objectivo da ACV 

 

O estudo efectuado tem por objectivo analisar as implicações ambientais de veículos ligeiros 

de passageiros, em Portugal, constituídos por três tecnologias: i) tecnologia eléctrica, com 

motor eléctrico a baterias, recarregáveis com electricidade da rede; ii) tecnologia 

convencional, com motor de combustão interna; iii) tecnologia híbrida eléctrica pura, que 

combina um motor de combustão interna com um motor eléctrico. Para a quantificação do 

dano ambiental gerado pelos veículos, e contribuição para a poluição do parque automóvel 

português, é utilizada a ferramenta de análise de ciclo de vida(ACV). Esta é aplicada a cinco 

veículos diferentes, dos quais, três são veículos com motores de combustão interna, que 

utilizam gasolina, gasóleo e GPL como combustível. Os outros dois veículos são um veículo 

eléctrico a baterias (BEV)  e outro um veículo híbrido eléctrico (BEV), movido a gasolina. A 

metodologia de ACV aplicada tem por fim a quantificação dos impactes ambientais causados 

pela vida do produto, nas fases de manufactura do produto, que inclui montagem e 

transporte, utilização do produto, manutenção e fim de vida.  
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O âmbito do estudo remete para Portugal, aplicando à realidade portuguesa as fases de ciclo 

de vida deste produto. Como veículo referência para a realização foi utilizado o modelo Golf 

1.4l da Volkswagen, por haver muitos dados, na literatura, sobre a composição do veículo, e 

por serem fabricadas cinco versões deste modelo, que correspondem às tecnologias de 

propulsão automóvel a analisar. As versões do Golf  incluem veículos movidos a gasolina e 

gasóleo, os Golf TDI 1.4l e Golf DTI 1.6l respectivamente; o veículo bi-fuel movido a gás e 

gasolina, o Golf 1.4 TGI, o veículo híbrido eléctrico plug-in que teve de ser adaptado para ser 

um veículo híbrido puro, que é o Golf GTE, e o veículo eléctrico, o e-Golf. Para a fase de 

manufactura dos veículos foram usados os dados de consumos de água e electricidade da 

fábrica de Wolfsburg, na Alemanha, onde os modelos do Golf, são montados.  

 

A unidade funcional utilizada neste estudo, e que servirá para a quantificação dos impactes 

ambientais é o passageiro.quilómetro(pkm), que corresponde ao impacte gerado por um 

passageiro num quilómetro percorrido pelo veículo. Como os resultados obtidos são 

expressos em unidade de um veículo e em veículo.quilometro(vkm), unidade que 

corresponde ao impacte de um veículo a percorrer um quilómetro, duas unidades distintas da 

unidade funcional, teve de ser realizada uma conversão para pkm, sabendo a taxa de 

ocupação média de um veículo e a distância média de vida útil percorrida em Portugal. Para 

a distribuição do impacte ambiental da produção, que é contabilizado apenas uma vez 

durante todo o ciclo de vida do produto, foi necessário a transformação da unidade de um 

veículo para pkm, unidade funcional do estudo. Para tal foi necessária a atribuição do fim da 

vida útil dos veículos. Segundo estudos consultados são percorridos 15 000 quilómetros, em 

média, por ano na Europa e o tempo de vida útil de 10 a 15 anos, o que corresponde a um 

total de 150000 a 255000 quilómetros percorridos durante toda a vida de um automóvel 

(Spielmann and Althaus, 2007). Com recurso aos dados estatísticos do Eurostat, foi possível 

o cálculo da distância percorrida por um automóvel durante um ano em Portugal. Para este 

cálculo foram utilizados os dados do stock de veículos e da performance dos veículos ligeiros 

de passageiros em Portugal para o ano de 2013, expressos em bilhões de 

passageiro.quilómetro. Com recurso à expressão (3.1), e sabendo que a taxa de ocupação 

de veículos é de 1,4 foi obtido o valor de 13 058,04 quilómetros percorridos por ano, por um 

veículo ligeiro de passageiros.  

 

Distância percorrida por ano =(Performance (bkm) /Taxa 

de ocupação(passageiros/veículo))/Stock de veículos(nº 

de veículos) 

 

Para o cálculo dos km de vida útil do automóvel percorridos em média, em Portugal, utilizou-

se o dado da idade média dos veículos no ano de 2013, que é de 11,5 anos, estimando-se 

que em média em Portugal um veículo percorre 150 167,4 km ao longo da sua vida útil. 

 

(Equação 3.1) 
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Distância de vida útil = (distância percorrida por ano)* 

(idade média dos veículos) 

 

A dissertação vai ser dividida em duas análises, tendo como referência os dados estatísticos 

da frota portuguesa para o ano de 2013. A primeira análise corresponde à análise 

comparativa da performance ambiental do ciclo de vida de cinco veículos para o cenário de 

emissões europeias da norma de emissão Euro 4, uma vez que os veículos híbridos só 

começaram a ser fabricados segundo esta norma. Esta análise contabiliza a performance 

ambiental de cada veículo, segundo diferentes tipos de cilindrada do motor para os veículos 

de combustão interna(ICE). Foram avaliadas as cilindradas inferiores a 1.4L, entre 1.4 e 2 L 

e superiores 2L. A segunda análise realizada contabiliza a performance ambiental média da 

frota de veículos ligeiros de passageiros em Portugal, cujos dados de distribuição por 

combustíveis, distribuição por cilindrada e idade foram retirados das estatísticas do INE e da 

ACAP para o sector automóvel português em 2013. Para a alocação dos automóveis por 

Euro de emissão, foi realizada uma estimativa, através dos dados relativos à idade dos 

veículos em Portugal, obtendo-se primeiro o ano de fabrico dos veículos e posteriormente 

alocando-os a cada Euro de emissão, com base no ano de introdução da norma. 

 

3.3 Recolha de dados 

 

Os dados utilizado na construção do inventário de ciclo de vida foram extraídos de várias 

fontes. Para a fase de manufactura foi as fontes utilizadas foram o inventário de ciclo de vida 

do Golf 1.4L , relatórios de sustentabilidade e anuais do grupo Volkswagen AG, dados 

técnicos dos veículos do grupo Volkswagen AG e da Toyota, para a transformação do HEV. 

A informação que faltava foi substituída pela da base de dados do Ecoinvent .  

 

Para a fase de uso as fontes de informação foram uma dissertação sobre o desempenho do 

sector petrolífero, para obter o ciclo de vida do combustível português. Os dados de 

produção eléctrica obtidos das estatísticas da Direcção-geral de energia e geologia(DGEG), 

para a construção da electricidade do mix de produção nacional, porque os dados do 

Ecoinvent encontravam-se desactualizados. Outra das fontes utilizadas foi o inventário de 

emissões Europeu, o EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013.  

 

Para a manutenção foram utilizados os inventários do Golf 1.4L e do inventário de veículos 

eléctricos a baterias e concept cars futuros. E para a fase de fim de vida, foram utilizadas as 

especificações de reciclagem e valorização energética utilizadas pela VALORCAR para o 

cenário de veículos em fim de vida.  

 

(Equação 3.2) 
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3.4 Construção dos inventário de ciclo de vida(ICV) 

 

Neste subcapítulo são apresentados os esquemas de ciclo de vida para cada veículo 

analisado, de forma a facilitar a percepção da cadeia de fluxos de matéria que compõe todo 

o sistemas. Os diagramas foram baseados tanto no inventário de ciclo de vida do Golf A4 e 

nos relatórios do Ecoinvent, e são a base para o processo do cálculo da avaliação de 

impactes, mostrando todas as fases de vida do veículo incluídas na análise, bem como as 

que foram excluídas.  

 

 

 

Figura 3.1 – Fluxograma do ciclo de vida de um automóvel (Fonte: adaptado de Schweimer and 
Levin, 2000) 

 

A figura 3.1 mostra o diagrama conceptual geral do ciclo de vida de um veículo, mostrando 

todas as fases do ciclo de vida do produto e os processos que nelas estão incluídos. Para a 

análise feita nesta dissertação as fases do ciclo de vida que foram incluídas foi a fase de 

manufactura dos veículos, a fase de operação do veículo que inclui a manutenção, o ciclo de 

vida do combustível e a circulação do veículo em estrada e a fase de fim de vida. No 

seguimento deste diagrama são apresentados os diagramas para a fase de produção dos 
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veículos de cada tecnologia de propulsão analisada, para a fase de operação do veículo e 

para a fase de eliminação. 

 

3.4.1 Fase de manufactura do veículo 

 

Geral 

 

Para incorporar a alteração do uso de recursos como a água, a electricidade e as emissões 

de CO2 no processo de montagem ao longo dos anos foi realizada uma estimativa dos 

consumos para cada norma euro.  

 

A estimativa foi feita baseando-se na percentagem de redução dos consumos do ano 2000 a 

2013, calculada através dos consumos da água e electricidade por veículo, retirados de 

vários relatórios anuais e de sustentabilidade ou ambientais da marca. Após a obtenção das 

percentagens de redução de consumo, estas foram aplicadas aos dados de consumos do 

inventário do Golf usado, para adaptar à realidade da produção do Golf. Posteriormente para 

obter o valor de consumo por norma Euro, foi feita uma estimativa com base na quantidade 

de veículos produzidos e os dados de consumo ao ano. A tabela 3.1 mostra o resultado da 

estimativa feita, que foram os dados incorporados na produção dos veículos nesta 

dissertação. Para as emissões de CO2, a redução é apresentada em percentagem na tabela 

3.4, porque na ferramenta utilizada este é um fluxo de saída, não sendo possível colocar um 

valor fixo inicial para as emissões. 

Tabela 3.1 – Consumo de recursos na montagem do Golf (Fonte: adaptado de Volkswagen AG, 

2013a, 2011, 2009, 2007, 2005, 2001, 2000, 1998) 

 

Norma de emissão Ano 

Montagem 

Electricidade Água Emissões de CO2 

kwh/veículo l/veículo % redução face Euro III 

Pré - euro < 1992 2692,08 6098,71 + 19,5 

Euro 1 ( 1992-1995) 

1992 

2498,14 4842,17 
 

+ 8,6 

1993 

1994 

1995 

Euro 2 (1996-1999) 

1996 

2318,18 3844,52 + 8,1 
1997 

1998 

1999 

Euro 3 (2000-2004) 

2000 

2151,18 3052,42 - 
2001 

2002 

2003 
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Veículos de combustão interna(ICE) 

 

O primeiro diagrama apresentado é referente à produção de veículos de combustão interna 

movidos a gasolina e gasóleo, e de veículos movidos a GPL e gasolina. Os veículos a 

gasolina e gasóleo incluem motores de combustão interna, fabricados em Salzgitter, e caixas 

de velocidades, sistemas de escape e componentes eléctricos, fabricados em Kassel, duas 

fábricas do grupo Volkswagen AG, na Alemanha. O inventário de ciclo de vida do Golf A4, da 

base de dados do Ecoinvent, que inclui já a fase de extracção e processamento de materiais, 

foi a base para a construção da produção de veículos de combustão interna movidos a 

gasóleo, gasolina e GPL (Schweimer and Levin, 2000). Para o veículo movido a GPL 

adicionou o tanque de gás, que é maioritariamente constituído por aço e que representa uma 

fracção mínima do peso do veículo, não ultrapassando os 60kg.  

 

 

 

Figura 3.2 – Fase de manufactura de ICE e GPL (Fonte: adaptado de Schweimer and Levin 2000) 
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No processo de produção dos veículos do modelo Golf há o input dos componentes do 

veículo, fabricados em várias fábricas do grupo alemão, bem como de água, calor e 

electricidade necessários para o fabrico de componentes, em cada fábrica, e posterior 

montagem do veículo, na fábrica de Wolfsburg, na Alemanha. Os outputs do processo são 

emissões de GEE, emissões de outros poluentes para o ar, água e solo, que são 

contabilizados da avaliação de impactes da ACV. 

Tabela 3.2 – Informações técnicas dos veículos referência para a fase de manufactura dos ICE 

(Fonte: adaptado de Volkswagen AG, 2013b) 

 

Tecnologia ICE Gasolina ICE Gasóleo ICE GPL 

Veículo referência 
Golf 1.4 
Gasolina 

Golf 1.6 
Gasóleo 

Golf TGI 1.4 (gás 
natural) 

Cilindrada (cm3) 1395 1598 1395 

Tara (kg) 1270 1354 1324 

Tipo de bateria - - - 

Peso da bateria (kg) - - - 

Peso do motor eléctrico (kg) - - - 

Norma de emissão EURO V EURO V EURO V 

Consumo eléctrico ( kw/km) - - - 

Consumo de combustível 
(litros/100 km) 

4,9 4,1 - 

Consumo de combustível 
(litros/km) 

0,049 0,041 - 

Consumo de combustível 
(kg/km) 

0,0366 0,0341 3,4 

Tanque de gás (kg) - - 60 

 

 

Veículo eléctrico a baterias(BEV) 

 

Para a produção do veículo eléctrico foram utilizados os dados do inventário de veículos 

eléctricos a baterias e concept cars futuros, da base de dados do Ecoinvent, que foram 

alterados, para se adequarem às especificações técnicas do e-Golf, que apresenta diferentes 

pesos do sistema de baterias e do motor eléctrico face ao inventário consultado 

(Leuenberger and Frischknecht, 2010). 
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Figura 3.3 – Fase de manufactura de BEV(Fonte: adaptado de Schweimer and Levin 2000) 

 

Para a produção do BEV, o processo altera-se significativamente, uma vez que os motores 

incluídos no ICV são motores eléctricos que necessitam de um pacote de baterias eléctricas 

de 318kg. Estas têm a função  de acumular electricidade da rede, para fornecerem energia 

ao motor, em vez do uso de combustível tradicional. As baterias são produzidas na fábrica 

de Brunswick, que se dedica apenas ao desenvolvimento tecnológico e inovação de baterias 

para veículos eléctricos e híbridos, e o motor e transmissão eléctrica produzidos, 

respectivamente, nas fábricas de Salzgitter e Kassel, na Alemanha.  

Tabela 3.3 – Informações técnicas dos veículos utilizados da fase de produção do BEV ( Fonte: 

adaptado de Volkswagen AG, 2015) 

 

Tecnologia BEV 

Veículo referência e-Golf (BEV) 

Cilindrada (cm3) - 

Tara (kg) 1585 

Tipo de bateria Iões de lítio 

Peso da bateria (kg) 318 

Peso do motor eléctrico 
(kg) 

104 (Leuenberger and Frischknecht, 
2010) 

Norma de emissão EURO V 

Consumo eléctrico ( 
kw/km) 

12,7 

 

 

 

 

Montagem do veículo 

( Fábrica de Wolfsburg) 

Manufactura de 

componentes dos veículos 

( Volkswagen AG, Alemanhã) 

Motor eléctrico  75 kW 

(Fábrica de Salzgitter, 

Alemanha) 

Transmissão eléctrica  

( Fábrica de Kassel, Alemanha) 

H2O ( litros/veículo) 

Calor ( MJ/veículo) 

Electricidade ( KWh/veículo) 

 

Emissões de GEE 

Emissões de outros gases não GEE (NMVOC) 

Emissões para água e solo 

 

Transporte  

(Wolfsburg - Portugal) 

Pack de Baterias de 

Lithium-ion 318kg (Fábrica 

de Brunswick, Alemanha) 
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Veículo híbrido eléctrico(HEV) 

 

Para o veículo híbrido eléctrico também foi usado o inventário do Golf A4, adaptando os 

consumos de electricidade, água e emissões de CO2 a partir do Euro 4 de emissão, de que 

data a produção dos veículos híbridos em circulação. O HEV inclui dois motores, um de 

combustão interna movido a gasolina idêntico ao do veículo de combustão interna movido a 

gasolina, e um motor eléctrico semelhante ao do veículo eléctrico 

 

 

 

Figura 3.4 – Fase de manufactura de HEV (Fonte:adaptado de Schweimer and Levin, 2000) 

 

Para a concepção do veículo estudado foram utilizados dados técnicos do Toyota Yaris 1.5 

HSD, que é um veículo híbrido eléctrico puro. Foi escolhido este veículo por apresentar 

características técnicas semelhantes às do Golf-GTE. O tipo de baterias que compõem este 

tipo de tecnologia são na maioria baterias de níquel metal hidreto, que pesam 31 kg (Toyota 

Motor Corporation, 2012).  

 

Para o motor eléctrico, por não ter sido encontrada informação sobre o seu peso real, foi 

adoptado o peso de 104kg, inventário de veículos eléctricos a baterias e concept cars 

futuros, da base de dados do Ecoinvent, e bateria eléctrica (Leuenberger and Frischknecht, 

2010). 

 

 

Montagem do veículo 

( Fábrica de Wolfsburg) 

Manufactura de 

componentes dos veículos 

( Volkswagen AG, Alemanha) 

Motor eléctrico  45 kW 

(Toyota Yaris 1.5 HSD) 

Transmissão eléctrica, Caixa de 

velocidades, sistema de exaustão 

( Fábrica de Kassel, Alemanha) 

H2O ( litros/veículo) 

Calor ( MJ/veículo) 

Electricidade ( KWh/veículo) 

 

Emissões de GEE 

Emissões de outros gases não GEE (NMVOC) 

Emissões para água e solo 

 

Transporte  

(Alemanha - Portugal) 

Pack de Baterias de 

hidróxido de níquel (NiMH) 

(31 kg; Toyota Yaris 1.5 

HSD) 

Motor 1.4 TSI 

 (Fábrica de Salzgitter, 

Alemanha) 
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Tabela 3.4 – Informações técnicas dos veículos utilizados na fase de produção do HEV ( Fonte: 

adaptado de Toyota Motor Corporation, 2012; Volkswagen AG, 2015)  

 

Tecnologia HEV 

Modelos referência Golf GTE (Plug-in) 
Yaris 1.5 HSD 

(HEV)  

Cilindrada (cm3) 1395 1497 - 

Tara (kg) 1595 1565 1595 

Tipo de bateria Iões de lítio 
Níquel Metal 

Hidreto 
Níquel Metal 

Hidreto 

Peso da bateria (kg) 120 31 31 

Peso do motor electrico 
(kg) 

34 - 

104 
(Leuenberger 

and 
Frischknecht, 

2010) 

Norma de emissão EURO V EURO V EURO V 

Consumo eléctrico ( 
kw/km) 

12,4 - - 

Consumo de combustível 
(litros/100 km) 

1,7 3,5 4,5 

Consumo de combustível 
(litros/km) 

0,0017 0,0035 0,0045 

Consumo de combustivel 
(kg/km) 

0,0127 0,01715 0,01845 

 

 

3.4.2 Fase de uso do veículo e manutenção 

 

A fase de uso inclui dois processos, o ciclo do combustível e circulação do veículo. A análise 

do ciclo de vida dos combustíveis, não foi incluída nesta dissertação, tendo esta sido retirada 

de estudos anteriores, que analisaram o ciclo de vida destes produtos em Portugal, com a 

excepção do GPL, cujos dados remetem para o combustível fornecido na Suíça, uma vez 

que não há dados para o GPL português. 

 

A figura 3.5 mostra o fluxograma da fase de uso do veículo. Os outputs esperados são na 

forma de emissões atmosféricas e para a água e solo. Neste estudo só foram modeladas as 

emissões atmosféricas de GEE, de metais pesados e outros poluentes regulados, cujos 

dados e cálculo são apresentados no subcapítulo 3.4. 
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Operação do Veículo (consumo 

de combustível – g/km ) 

 

ICE gasolina  

ICE gasóleo  

ICE gasolina/GPL 

HEV gasolina/electrico 

BEV 

 

Ciclo de Vida do 

Combustível (gasolina, 

gasóleo, GPL, eléctricidade) 

Circulação do veículo (abrasão 

com a estrada, óleo de motor e 

refrigerante) 

Manutenção  

(água, óleo do motor, 

substituição de baterias 

Lithium-ion e NIHM) 

Emissões de atmosféricas e para o solo e 

água 

Emissões de GEE : CO2, CH4, SO2 

Emissões de outros gases: Nox, CO, 

PM, HC, 

 Emissões de metais pesados: Cd, Cr, 

Cu, Pb, Ni, Zi  

 

Figura 3.5 – Fase de operação dos automóveis (Fonte: adaptado de Schweimer and Levin, 2000) 

 

Para a fase de uso do veículo em estrada foram utilizados como referência os dados do 

Ecoinvent para a operação de veículos de combustão interna e movidos a electricidade. Esta 

fase foi modelada para a obtenção da fase de uso de veículos da norma tecnológica Pré-

euro até ao Euro 5 de emissão de poluentes em Portugal, substituindo o combustível 

utilizado no Ecoinvent no uso do veículo pelos combustíveis que abastecem os veículos 

portugueses. Os dados do ciclo de vida da gasolina e do gasóleo foram retirados de uma 

dissertação sobre o desempenho ambiental do sector do petróleo e do gás natural em 

Portugal (Lopes, 2014).  

 

Para os veículos movidos a GPL foram usados os dados do GPL fornecido na Suíça, uma 

vez que não havia dados referentes a Portugal. Para o veículo eléctrico, foi modelado o mix 

de produção eléctrica nacional, tendo em conta a produção de electricidade disponível para 

consumo e quantidade importada em 2012 (Tabela 3.5). Optou-se pela modelação porque o 

mix de produção eléctrica de Portugal na base de dados estava muito desactualizado, sendo 

referente ao ano de 2004. 

. 
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Tabela 3.5 – Mix de produção de electricidade disponível em Portugal (Fonte: adaptado de DGEG 

2015) 

 

Fonte de produção 
Electricidade 

% no Mix 
GWh 

Hídrica 6 249 11,5 

Térmica Carvão 12281 22,5 

Petróleo 2067 3,8 

Gás Natural 10012 18,4 

Biomassa 2999 5,5 

Eólica 9 628 17,7 

Geotérmica 137 0,3 

Fotovoltaica 369 0,7 

Importada 10 766 19,8 

TOTAL 54 508 100 

 

 

 

Para a modelação das emissões por norma de emissão foi utilizado o EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook 2013, inventário de emissões europeu que apresenta 

um guia para o cálculo de emissões de poluentes atmosféricos até ao Euro 5 e consumo de 

combustível até à norma Euro 4. O documento ainda não apresenta coeficientes para o 

cálculo do consumo de combustível dos veículos da norma Euro 5. Contudo, este documento 

retira os coeficientes de cálculo de consumos da metodologia Copert V, na  qual já existem 

coeficientes para a norma Euro 5 para veículos a gasóleo e gasolina. Estes novos 

coeficientes foram utilizados para o cálculo da norma mais recente (Mellios et al., 2011). 

Para a tecnologia híbrida foi utilizada a mesma redução que observada para a gasolina face  

à norma Euro 4. Para o veículo a GPL foi considerado o consumo igual à norma anterior, 

porque a metodologia refere que o consumo de combustível é válido para todas as 

tecnologias a GPL até à norma Euro 6. Para este combustível o inventário Europeu de 

emissões ainda se encontra pouco desenvolvido. 

 

As emissões de poluentes por um automóvel podem ser de duas formas, emissões que 

estão dependentes do consumo de combustível e emissões de abrasão (Figura 3.7), 

causadas pelo desgaste dos materiais pelo atrito entre o veículo e a estrada. Para o cálculo 

das emissões directas foi usado o método Tier 3 do EMEP/EEA, que introduz a velocidade 

em circulação na estrada como um dos intervenientes no cálculo das emissões, fazendo com 

que estas variem, consoante a velocidade escolhida. Os factores de emissão são obtidos 

para diferentes tipologias de veículos, com diferentes potências de motor, movidos a 

diferentes tipos combustíveis.  



3.Metodologia 

 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.6 - Emissão de poluentes por um automóvel (Fonte: adaptado de : EEA, 2013) 

 

Para a realização do cálculo do impacte do uso do veículo foi utilizado o consumo de 

combustível obtido através da ponderação dos consumos a três tipos de velocidades, que 

caracterizam diferentes tipos de percursos o urbano, o rural e autoestrada. Para esta 

ponderação foi utilizado um pressuposto de circulação de veículos ligeiros de passageiros 

em cada um destes percursos ao ano. Considerou-se que distância percorrida por um 

veículo num ano está distribuída igualmente pelos percursos em meio urbano, em meio rural 

e em autoestrada. A tabela 3.6 mostra as velocidades médias por percursos, utlizadas 

nestes cálculo.  

Tabela 3.6 – Tabela de dados utilizados para a construção do ICV 

 

Veículos ligeiros de passageiros 
 

Fonte 

Performance (mil milhões pkm/ano) 81,9 
(European 
Comission, 

2015) 

Taxa de ocupação automóvel 1,4 (INE, 2002) 

Idade média(anos) 11,5 (INE, 2014a) 

Nº de veículos 2013 4480000 
(European 
Comission, 

2015) 

Performance (km/ veículo. ano) 13 058,04 (cálculo) 

Performance (km/vida. média veículo) 150 167,4 (cálculo) 

1. Emissões do 

tubo de escape 

2. Emissões de 

abrasão 

3. Para o solo e 

ágiua 

Dependentes do consumo e conteúdo do 

combustível (CO2, SO2, Chumbo, Mercúrio) 

Poluentes regulados ( CO, NOx, HC, PM) 

Hidrocarbonetos ( Tolueno, Benzeno, 

Acetaldeído, NMVOC) 

Outras ( Amónia, N2O, PAHs) 

PM10 – PM2.5 , Zinco, Cobre, Níquel, Cádmio, 

Chumbo  

Água: Iões de Zinco, Cobre, Níquel, Cádmio  

Solo:  Zinco, Cobre, Níquel, Cádmio, Crómio 
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Velocidade 
média por 

tipo de 
percurso 

(km/h) 

Urbano 29,4 

(Costa Pereira 
et al., 2014) Rural 61 

Autoestrada 124 

 

 

As emissões directas de poluentes na fase de operação do veículo podem ser de divididas 

em duas categorias, emissões do tubo de escape e emissões de abrasão. A abordagem 

utilizada pelo Ecoinvent, que é a utilizada para a obtenção de resultados neste estudo, 

segmenta as emissões directas em seis grupos:  

 

i) Emissões atmosféricas de escape dependentes do combustível – São emissões que 

são proporcionais ao consumo de combustível e suas características, são expressas 

habitualmente em quilogramas de combustível queimado. 

 

ii)   Emissões atmosféricas de poluentes de escape regulados, segundo normas de 

controlo de poluição atmosférica. 

 

iii)  Emissões de escape de hidrocarbonetos, que são obtidas como uma fracção das 

emissões de compostos orgânicos voláteis não metálicos (NMVOC). 

 

iv) Outras emissões atmosféricas. 

 

v) Emissões atmosféricas de abrasão de partículas – que inclui fracções de metais 

pesados. 

 

vi) Emissões de abrasão de metais pesados para o solo de água. 

 

A modelação desta fase passou pela substituição dos valores referentes ao factor de 

emissão de o monóxido de carbono (CO) , o dióxido de carbono (CO2), os óxidos de azoto 

(NOx), as partículas (PM<2.5), o dióxido de enxofre (SO2), metano (CH4) e metais pesados, 

dos quais foram incluídos no ICV o Cádmio (Cd), o Crómio (Cr), o Cobre (Cu), o Chumbo 

(Pb), o Mercúrio (Hg), Níquel(Ni) e o Zinco (Zi). A emissão de SO2 está dependente do teor 

de enxofre contido no combustível que, segundo o Decreto-Lei nº 89/2008 de 30 de Maio, é 

de 50 mg/kg de combustível para a gasolina e para o gasóleo 

 

Para a construção do cenário da frota portuguesa foi necessário saber a distribuição da 

quantidade de veículos por norma de emissão. Este processo foi estimado através dos 

dados de idade do parque automóvel português. A tabela 3.7  mostra a distribuição por 

norma de emissão. No entanto há veículos cujo intervalo de idades se encontra entre duas 
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normas de emissão. Para fazer uma alocação o mais próxima da realidade para os Euro 2, 3 

e 4 foram contabilizados os dados da vendas de veículos ao ano, desde 1993 (Euro 1) a 

2009 (Euro 4). Após contabilização das vendas referentes a cada euro, foi feita uma 

proporção entre os veículos vendidos, que mostra a quantidade real de veículos de cada 

euro, e a quantidade de veículos que se encontra entre duas normas. Obteve-se 

percentagens aproximadas de 50% para cada norma, tendo sido esse o critério utilizado para 

separar os veículos de idades entre o 5 e 10 anos, 10 e idades entre 10 e 15 anos. 

Tabela 3.7 – Distribuição dos veículos em 2013 por norma de emissão (Fonte: adaptado de (INE, 

2014a) 

 

Norma de emissão Idades 
Quantidade de 

veículos 
Distribuição por norma de 

emissão 

Euro 5 < 1 ano 115285 Pré- Euro 387462 

Euro 5 1 a 2 anos 101674 Euro 1 894588 

Euro 5 2 a 3 anos 176454 Euro 2 573019 

Euro 4 3 a 4 anos 246736 Euro 3 1237834 

Euro 4 4 a 5 anos 182216 Euro 4 993683 

Euro 3 e 4 5 a 10 anos 1190203 Euro 5 393413 

Euro 2 e 3 10 a 15 anos 1185382 
  

Euro 1 15 a 20 anos 894588 
  

Pré-Euro > 20 anos 387462   
 

 

Para a determinação do impacte médio da frota foi necessário o uso de mais dois dados de 

extrema importância para o cálculo, a distribuição de veículos por cilindrada e combustível. O 

primeiro foi conseguido com recurso à distribuição das vendas por cilindrada(Figura 2.9), 

uma vez que é um dado que não se altera com muita facilidade. A distribuição por 

combustível foi feita através dos dados do parque automóvel(Figura 2.8), onde a 

percentagem designada “outros” foi atribuída totalmente à frota de HEV, uma vez que os 

veículos eléctricos não têm quase nenhuma expressão. Foram utilizados estes dados porque 

não foi encontrada a distribuição do parque automóvel por estas categorias.  

 

Para modelar a fase de manutenção foi necessário saber a distância percorrida na vida 

média, que foi calculada em 150 167,8 km. Com este dado foi possível calcular a quantidade 

de manutenções que o veículo necessita. Partindo do pressuposto que a manutenção é 

realizada a cada 15 000 km, são realizadas cerca de 10 manutenções durante toda a vida 

média de um veículo em Portugal (Schweimer and Levin, 2000).  

 

Para o veículo eléctrico e para componente eléctrica a manutenção inclui a troca das 

baterias de LiIo (Bumham et al., 2006). Para o BEV manutenção foi modelada para 

corresponder às especificações técnicas da massa de bateria utilizada no veículo, já utilizada 
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na fase de manufactura. A todos os processos de manutenção calculados, excepto o do 

veículo eléctrico, foi adicionada a pressão da substituição do óleo do motor, que faltava no 

inventário de manutenção. Este dado foi conseguido através do inventário do Golf, no qual é 

assumida uma quantidade de 50 kg de óleo para uma vida útil do veículo de 150 000 km.  

 

3.4.3 Fase de fim de vida do veículo 

 

Para esta última fase do ciclo de vida do produto são apresentados os processos que são 

utilizados para o tratamentos dos resíduos, com o objectivo de evitar a deposição dos 

resíduos para aterros sanitários. Os processos mais comuns passam pela incineração de 

resíduos, que não podem ser valorizados, pela valorização energética e reciclagem de 

materiais do veículo, como o aço, alumínio  e baterias de iões de lítio e de níquel metal 

hidreto. Os materiais reciclados são matéria-prima para a produção de alumínio e aço 

secundários.  

 

Figura 3.7 – Fase de eliminação dos automóveis(Fonte: adaptado de Schweimer and Levin, 2000) 

 

O esquema apresentado mostra os três processos que foram abordados na fase de 

eliminação, neste estudo, que se baseiam no ICV do Golf A4 e no ICV de veículos eléctricos 

a baterias e concept cars futuros. A incineração é um tratamento final que elimina os 

resíduos, à custa da sua queima, o que gera emissões atmosféricas, contabilizadas pelo 

inventário. A reciclagem e a valorização energética são dois processos que dão um novo uso 

ao resíduo de um produto, não tendo nenhum tipo de poluição associado, nos ICV 

consultados.   

 

Eliminação 

Incineração 

 

Plásticos 

Vidros 

 

Reciclagem 

 

100% aço 

100% alumínio 

100% cobre 

Baterias Lithium-ion 

Valorização energéitca 

 

Pneus  

Emissões de GEE 

Emissões de outros gases não GEE 

(NMVOC) 

Emissões para água e solo 

 

Produção de energia 

Produção de novos 

materiais 
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Para fazer uma aproximação à realidade nacional, os inventários foram adaptados tendo em 

conta as taxas de reciclagem e valorização aplicadas em Portugal. Estes dados foram 

obtidos da VALORCAR, que é a entidade gestora dos veículos em fim de vida em Portugal.  

Tabela 3.8 – Distribuição do destino final de um veículo em fim de vida em 2013 em Potrugal 

(Fonte: adaptado de VALORCAR, 2013) 

 

 

3.5 Avaliação de impactes ambientais 

3.5.1 Metodologia EcoBlok 

 

Nesta dissertação foi utilizada a metodologia de avaliação de impactes EcoBlok, cujo 

objectivo é quantificar as pressões ambientais a várias escalas espaciais ao longo da cadeia 

produtiva, de forma a contabilizar as pressões ambientais totais de um serviço, actividade ou 

produto. Este método usa indicadores que reflectem pressões ambientais, tendo uma 

abordagem mid point (Pegado et al., 2001). 

Outro objectivo passa por corrigir as limitações habituais das análises de ciclo de vida 

possibilitando, assim, a comparação do desempenho ambiental de diferentes sectores, 

simplificando a análise e dando a conhecer ao consumidor final o real impacte do produto 

que pretende obter. É um tipo de metodologia que apresenta os resultados sobre a forma de 

indicadores de pressão, que produzem resultados que são mais comparáveis e 

padronizáveis.  

De forma a simplificar a análise, este método usa um conjunto de 7 indicadores de pressão 

fáceis de obter, compreender e que permitem a comparação de produtos diferentes. Os 

indicadores são aditivos, permitindo que, uma vez que permitem que o valor final atribuído a 

qualquer indicador seja resultado da soma de cada actividade que contribui para o seu ciclo 

de vida. O EcoBlock utiliza indicadores de pressão, que correspondem a aspectos 

ambientais facilmente comparáveis como emissão de poluentes, consume de recursos, 

poluição da água. São usados estes indicadores, uma vez que os indicadores de impacte 

ambiental, embora sendo os mais rigorosos para avaliar efeitos ambientais, são difíceis de 

padronizar e a aquisição de dados é muito demorada e onerosa.  

Taxa de reciclagem 

(%) 

Taxa de valorização 

energética (%) 

Aproveitamento total 

(%) 

85 7,7 92,7 % 
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3.5.2 Indicadores EcoBlok 

 

 Consumo de Água (WA) 

 Consumo de Recursos (RE) 

 Uso do Solo (LU) 

 Emissões de gases com efeito de estufa (GH) 

 Poluição do ar (PA) 

 Poluição da água e do solo (PWL) 

 

O cálculo dos indicadores é feito através da medição directa de um certo conjunto de 

variáveis ponderadas através do aplicação de factores de equivalência, cujo objectivo é 

ponderar o peso de cada pressão de acordo com a sua pressão em determinado indicador 

(Melo et al., 2010).  

Cada indicador é obtido através da equação (3.1): 

                      Ii = Σ Q
ij . feqij                      (Equação 3.1) 

Na qual: 

Ii - indicador EcoBlock i expresso em unidades equivalentes; 

Qij - quantidade mensurável da variável j para este indicador i; 

feqij - factor de equivalência da variável j para este indicador i; 

 

Os indicadores apresentados têm como fim o fornecimento de informação sobre uma grande 

variedade de efeitos ambientais e podem ser aplicados de forma padronizada a diferentes 

actividades. São indicadores agregados por resultarem da conjugação de variadas variáveis 

e outros indicadores elementares. São indicadores aditivos, comparáveis intrasector e 

intersector, representam pressões ambientais e estão correlacionados com impactes 

regionais, nacionais e globais. A tabela 3.6 apresenta sucintamente os indicadores Ecoblock, 

suas unidades funcionais e critérios para a atribuição de factores de equivalência. 
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Tabela 3.9 – Síntese dos indicadores da metodologia Ecoblok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Consumo de água (WA)  

 

Contabiliza a quantidade de água extraída de uma fonte natural para a realização de 

qualquer actividade em m
3 
equivalente. O factor de equivalência(feqWA) baseia-se na origem 

da água consumida e na intensidade de exploração do recurso, definido pelo volume 

extraído(Ve), face à extracção numa exploração sustentável. Para os casos onde o volume 

extraído é superior ao que seria sustentável para aquela fonte natural de água, o factor de 

equivalência é dado pela equação 3.2. 

 

                                                                             ( Equação 3.2)        
 

  

 

Q extraído - extracção total do recurso (hm
3
/ano); 

 

Q sustentável - caudal utilizável por forma a garantir a sustentabilidade do recurso em 

termos  ambientais (hm
3
/ano); 

Quando o caudal extraído é inferior ou igual ao caudal sustentável para aquele fonte de 

água, o valor do factor de equivalência será 1, que significa que o recurso não está a ser 

sobre explorado. 

Indicador Definição 

Unidades 
Critério para factores 

de equivalência Produtos e 
Bens 

Organizações 

Captação 
de água 

(WA) 

Água captada 
de fontes 
naturais 

L/unidade de 
produto 

m3/ano 
Intensidade da 
exploração dos 

recursos hídricos 

Extração 
de 

Recursos 
(RE) 

Recursos 
minerais ou 
biológicos 
extraídos 

kg/unidade de 
produto 

t/ano 

Capacidade de 
renovação e 

disponibilidade dos 
materiais 

Uso do 
Solo (LU) 

Área de 
ocupação 

m2.ano/unidade 
de produto 

ha 
Valor ecológico e social 
da parcela de terreno 

usada 

Emissão 
de GEE 
(GHG) 

Emissões de 
GEE para a 
atmosfera 

kg de  
CO2eq/unidade 

de produto 

t  CO2eq/ano 
Potencial de 

aquecimento global 

Poluição 
do ar 
(PA) 

Emissões de 
poluentes não 
GEE para a 
atmosfera 

kg Nox/unidade 
de produto 

t Nox/ano 
Toxicidade e perigo 

equivalente 

Poluição 
da  água 
e do solo 

(PW) 

Emissão de 
poluentes para 
a água  e solo 

kg N/unidade 
de produto 

t N/ano 
Toxicidade e perigo 

equivalente 

𝑸 𝒔𝒖𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕á𝒗𝒆𝒍  

𝑸 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂í𝒅𝒐
  𝒇𝒆𝒒 =     
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Tabela 3.10 – Factores de equivalência do indicador de consume de água(WA) 

 

Estado do recurso Factor de equivalência (feqWA) 

≤ 1 1 

 > 1 Vextraído / Vsustentável 

 

 

3.5.2 Consumo de recursos (RE)  

 

Este indicador refere-se à quantidade de material que é retirado de reservas naturais de um 

recurso, na extracção de matérias-primas. O seu cálculo, que é expresso em toneladas 

equivalente, baseia-se na atribuição de um factor de equivalência que relaciona a reserva da 

qual está a ser retido o material, com a sua durabilidade. Isto é, uma reserva natural com 

stock limitado, a qual é atribuída uma duração, terá um factor de equivalência muito superior 

ao de uma reserva ilimitada, como é o caso das fontes renováveis como a água, o vento, o 

sol e o caso do carvão.  

Tabela 3.11 – Factores de equivalência do indicador de consume de recursos(RE)  

 

Estado do recurso Factor de equivalência (feqRE) 

Duração do Stock >= 100 anos (carvão) 1 

Duração do Stock < 100 anos (petróleo) 100/ anos de duração do stock 

 

 

O factor de equivalência é definido como 1 para extracção de recursos cuja reserva tem 

duração superior ou igual a 100 anos, sendo considerados como reservas ilimitadas. Para o 

caso das reservas limitadas, que são caracterizadas por terem uma duração de stock inferior 

a 100 anos, é atribuído um factor de equivalência que é o quociente entre 100 e os anos 

atribuídos para a duração do stock. Para os materiais reciclados o factor de equivalência é 

zero, uma vez que é dada uma nova utilização ao recurso, não havendo necessidade de se 

extrair novamente da natureza novamente. 

 

3.5.3 Uso do solo (LU)  

 

O uso do solo (LU) é o terceiro indicador do EcoBlok, cuja função é avaliar a quantidade de 

área ocupada por uma actividade, em m
2 
.a equivalentes, em função do seu valor ecológico, 

durante um certo período de tempo. O seu cálculo é baseado num factor de equivalência que 

traduz a intensidade do uso do solo, que pode ser desde agricultura sustentável até 

destruição de um solo valioso. Por exemplo, solos que são ocupados por actividades como 

extracção de materiais, aterros sanitários e outros tipos de usos mais invasivos, que 



3.Metodologia 

 65 

implicam algum grau de destruição do solo, terão factores de equivalência superiores, 

porque para além e ocuparem o solo, estão a degradado e, possivelmente, a inutiliza-lo para 

usos futuros. E solos que tenham elevada qualidade, mas estejam a ser degradados, têm 

factores de equivalência superiores a solos de qualidade inferior. 

Tabela 3.12 – Factores de equivalência do indicador de uso do solo(LU) 

 

Uso do solo Factor de equivalência (feqLU) 

Solo que fornece serviços ecológicos ou 

sociais (água, biodiversidade, solo) 
0.1-1 

Agricultura sustentável 1 

Uso do solo insustentável, degradação do 

solo 
1-4 

Destruição do solo, de pobre qualidade 

inicial, ou causada antes de 1972 
4 

Destruição recente de solo valioso 4-10 

  

 

3.5.4 Emissão de gases com efeito de estufa (GH)  

 

Este indicador, que é relativo à emissão de GEE, traduz a quantidade de gases com efeito 

de estufa emitidos por uma actividade, em t CO2 equivalentes. As emissões de gases com 

efeito com estufa como o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o peróxido de nitrogénio 

(N2O), entre outros, são contabilizados neste indicador. O  cálculo do GHG é feito mediante 

um factor de equivalência, que é obtido com base no potencial de aquecimento global (PAG) 

do poluente, segundo o Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC). O PAG faz 

corresponder a cada GEE um valor que traduz o seu potencial de contribuição para o 

aquecimento global.  

Tabela 3.13 – Factores de equivalência do indicador de emissão de gases com efeito de estufa 

(GH) 

 

GEE (Gás com efeito de estufa) Factor de equivalência (feqGH) 

CO2 1 

CH4 21 

N2O 310 

CFC 11 3800 

CFC12 8100 

HCFC22 1500 
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3.5.5 Emissão de poluição do ar (PA) 

 

O indicador PA traduz a quantidade de poluentes atmosféricos que são emitidos por 

determinada actividade, em t NOx equivalentes. O cálculo deste indicador baseia-se num 

factor de equivalência, cujo valor é proporcional à toxicidade de cada poluente no ar, 

atribuída pelo PRTR, que é o Registo de Emissões e Transferência de Poluentes, que 

apresenta uma lista de poluentes atmosféricos que não são de efeito de estufa e respectiva 

toxicidade. O factor de equivalência transforma as emissões de cada poluente em emissões 

de óxidos de azoto(NOx) que é o poluente de referência, ao qual é atribuído um factor de 1, 

como é ilustrado pela tabela 3.13. 

Tabela 3.14 – Factores de equivalência do indicador de poluição do ar (PA) 

 

Poluente atmosférico Factor de equivalência ( feqPA) 

NOx 1 

Poluente atmosférico j  do PRTR 
limiar de emissão de NOx no PRTR/ limiar de 

emissão do poluente atmosférico j no PRTR 

 

 

3.5.6 Emissão de poluição da água e do solo (PWL) 

 

É o último indicador do Ecoblok e está ligado às emissões de poluentes lançadas para o solo 

e água, expressas em t N equivalentes. O factor de equivalência é calculado com base na 

proporção de toxicidade dos poluentes do PRTR para a água e o solo. Este indicador é 

calculado em ordem ao azoto(N), que serve de poluente referência, para todos os outros 

poluentes envolvidos. A tabela 3.14 ilustra o processo o cálculo. 

Tabela 3.15 – Factores de equivalência do indicador de poluição da água e do solo (PWL) 

 

Poluente Factor de equivalência (feqPW) 

Azoto 1 

Poluente j da água e do solo do PRTR 
limiar de emissão de N no PRTR/ limiar de 

emissão do poluente j no PRTR 

 

 

3.5.7 Emissão de dioxinas e furanos (DF) 

 

As dioxinas e furanos resultam de reacções de combustão incompleta, sendo subproduto de 

vários processos industriais. No entanto, também podem ser encontrados na natureza, 
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fazendo parte de rochas e sedimentos, uma vez que também podem ser gerados em 

erupções vulcânicas e incêndios florestais (Kampa and Castanas, 2008). 

 

Estas substâncias são altamente tóxicas para a saúde humana e são compostos 

persistentes. Algumas das consequências para a saúde humana da sua exposição a estes 

compostos são problemas reprodutores, danos no sistema imunitário e hormonal, é 

cancerígeno (WHO, 2014). 

 

Este indicador não se encontrava na metodologia do EcoBlok , portanto ainda não está 

totalmente desenvolvido como os restantes indicadores.  
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4. Resultados e discussão 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados das análises de desempenho ambiental 

desenvolvidas. Em primeiro lugar são mostrados os resultados agregados por tecnologias de 

propulsão automóvel analisada, para cada norma de emissão de poluentes. De seguida, é 

apresentada a análise comparativa do desempenho ambiental de cinco automóveis de 

diferentes tecnologias de propulsão da norma Euro 4 de emissão, e três análises de 

sensibilidade, duas realizadas a dois factores que têm influência para o impacte ambiental 

gerado por um veículo, a velocidade de circulação e o número de passageiros transportados 

e a terceira realizada à electricidade que abastece os BEV. 

 

Por fim são apresentados os resultados do desempenho ambiental da frota de veículos 

ligeiros de passageiros portuguesa e respectiva análise de sensibilidade à introdução de 

novas tecnologias automóveis no parque automóvel. Para cada uma da análise, com 

excepção da análise de sensibilidade realizada à velocidade, para a qual só foi avaliada a 

fase de operação do veículo em estrada, são apresentados os resultados por indicador. 

Incluindo todas as fases do ciclo de vida contabilizadas pela análise, de forma a ser possível 

uma comparação directa e identificar as fases de vida com maior influência para o indicador 

em questão.  

 

Aos indicadores da metodologia EcoBlok foi adicionado um indicador extra de emissão de 

dioxinas e furanos(DF). O resultado foi calculado à parte, retirando a quantidade de dioxinas 

e furanos emitias por cada fase de vida de cada veículo. A razão que levou a esta escolha 

prende-se com o facto de o factor de equivalência utilizado pela metodologia não ter sido 

bem medido, não correspondendo à realidade. O problema foi notado ao observar que os 

valores de emissões de NOx tinham um valor muito elevado para a fase de manufactura, 

sendo superior à do uso do veículo.  

4.1 Indicadores agregados por tipo de tecnologia 

 

Um dos focos da indústria automóvel tem sido o aperfeiçoamento de tecnologias automóveis 

convencionais e o desenvolvimento de novas tecnologias mais limpas para optimizar tanto a 

eficiência e reduzir a poluição atmosférica. Neste subcapítulo são apresentados os 

resultados do impacte global de um veículo para cada tecnologia ao longo do tempo, isto é, 

para todas as normas de emissão de poluentes europeias que as regula.  

 

Para todos os veículos analisados, que se podem distribuir em cinco normas de emissão e 

três classes de cilindrada, foram calculadas as pressões para as fases de manufactura, 

operação, manutenção e fim de vida cujo impacte global é mostrado na tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Pressões ambientais associadas ao ciclo de vida de veículos 

Combustível 
Norma de 

emissão 

Cilindrada 

do motor 

WA                             

(L eq/pkm) 

RE                             

(g eq/pkm) 

LU                                   

(dm
2
.a eq/pkm) 

GHG                      

(gCO2 eq/pkm) 

PA                             

(g NOx eq/pkm) 

PWL                     

(g N eq/pkm) 

DF                   

(ug TCDD/pkm) 

Gasóleo 

 

1.4-2l 0,71 168,4 29,4 207,1 7,61 35,6 0,189 

> 2l 0,71 168,4 29,4 207,1 7,85 35,6 0,189 

Euro 1 
1.4-2l 0,64 148,2 27,4 178,2 6,86 34,2 0,182 

> 2l 0,74 180,5 30,4 224,5 8,37 35,2 0,195 

Euro 2 
1.4-2l 0,64 148,8 27,4 179,0 6,93 33,5 0,183 

> 2l 0,73 179,4 30,2 222,9 8,36 34,4 0,195 

Euro 3 
1.4-2l 0,61 143,4 26,8 145,0 6,70 32,6 0,181 

> 2l 0,71 178,4 30,1 195,1 8,33 33,7 0,194 

Euro 4 

< 1.4l 0,51 113,3 24,0 126,0 5,11 31,0 0,169 

1.4-2l 0,60 142,4 26,7 167,7 6,46 31,9 0,180 

> 2l 0,70 177,4 29,9 217,9 8,09 33,0 0,194 

Euro 5 
< 2 l 0,59 142,1 26,6 161,7 6,46 31,1 0,179 

>2 l 0,69 176,2 29,7 210,5 8,05 32,2 0,192 

Gasolina 

Pré- Euro 

< 1.4l 0,74 184,6 35,1 232,1 14,9 13,2 0,192 

1.4-2l 0,82 211,6 38,4 271,2 16,8 14,2 0,206 

> 2l 0,92 242,5 42,2 315,9 18,7 15,2 0,217 

Euro 1 

< 1.4l 0,64 153,2 31,2 184,0 9,42 35,2 0,229 

1.4-2l 0,69 170,3 33,3 208,8 10,30 35,8 0,194 

> 2l 0,79 204,5 37,5 258,4 12,0 37,0 0,201 
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Euro 2 

< 1.4l 0,62 149,2 30,7 179,6 8,92 34,3 0,214 

1.4-2l 0,66 161,7 32,2 197,7 9,56 34,7 0,193 

> 2l 0,78 202,7 37,2 257,1 11,7 36,2 0,198 

Euro 3 

< 1.4l 0,64 150,3 30,8 180,5 8,94 33,6 0,214 

1.4-2l 0,69 168,2 33,0 206,4 9,85 34,3 0,194 

> 2l 0,74 185,2 35,0 231,0 10,72 34,9 0,201 

Euro 4 

< 1.4l 0,63 151,1 30,8 202,3 8,60 36,5 0,207 

1.4-2l 0,69 170,1 33,1 208,0 9,57 33,6 0,193 

> 2l 0,81 210,7 38,1 266,8 11,64 35,0 0,201 

Euro 5 

< 1.4l 0,62 150,4 30,7 173,6 8,76 32,2 0,217 

1.4-2l 0,68 169,5 33,0 201,3 9,74 32,9 0,196 

> 2l 0,80 210,8 38,1 261,2 11,8 34,3 0,213 

GPL 

Pré-Euro - 0,57 152,2 25,0 185,0 5,94 32,6 0,189 

Euro 1 - 0,56 150,5 24,4 182,4 3,57 31,8 0,196 

Euro 2 - 0,54 149,6 24,2 182,3 3,37 31,8 0,213 

Euro 3 - 0,53 148,7 24,1 180,4 3,02 31,8 0,191 

Euro 4 - 0,52 147,8 24,0 179,7 2,90 31,2 0,191 

Euro 5 - 0,51 145,4 20,1 178,8 2,66 30,3 0,191 

HEV 
Euro 4 < 1.6 0,62 127,9 30,0 142,4 7,37 38,8 0,191 

Euro 5 < 1.6 0,61 126,79 29,8 133,6 7,36 38,0 0,191 

BEV - - 0,92 96,89 75,3 88,69 6,86 82,6 0,191 
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A tabela acima demonstra a importância dos indicadores de consumo de recursos, gases 

com efeito de estufa e poluição da água e do solo. A emissão de GEE (GH) é o indicador 

com valores mais elevados para todas as tecnologias com excepção dos veículos eléctricos, 

para os quais o indicador com valores mais elevados é o de consumo de recursos(RE). A 

tendência observada, na maioria dos casos, é a de redução dos impactos ambientais com a 

implementação de novos limites de emissão de poluentes. Isto deve-se à introdução de 

mecanismos que possibilitam maior eficiência no funcionamento do motor e na redução dos 

produtos de combustão, como o catalisador de três vias nos veículos movidos a gasolina e o 

catalisador de NOx de mistura pobre, para os veículos movidos gasóleo. Com maior 

eficiência o consumo de combustível e o uso de recursos torna-se mais económico.   

 

Verifica-se que quanto maior é a cilindrada do motor do veículo, maior é o seu impacte em 

todos os indicadores, uma vez que isto implica consumos de combustível superiores. Os ICE 

a gasóleo apresentam valores inferiores aos veículos semelhantes, em norma de emissão e 

cilindrada, movidos a gasolina. Os motores de veículos a gasóleo, utilizam misturas de 

ar/combustível pobres para operar, com as quais há menores perdas de calor e razões de 

compressão mais elevadas. 

 

Por comparação entre os automóveis analisados, os BEV e os HEV apresentam ser os mais 

ecológicos no que diz respeito às emissões globais de GEE e ao consumo de recursos. O 

veículo com menor pressão global face à emissão de GEE é o BEV, com 88,69 g CO2 

eq/pkm, seguido dos HEV da norma euro 4 e euro 5 com emissões de  142,4 e 133,6 g CO2 

eq/pkm, respectivamente, e do veículo de combustão interna movido a gasóleo da norma 

euro 5 com cilindrada inferior a 2L, que apresenta uma emissão de 161,7 g CO2 eq/pkm 

 

No entanto, para os indicadores WA e PWL, os BEV apresentam valores elevados, 

ultrapassando os de outros veículos, resultado da produção e eliminação de baterias de iões 

de lítio. Os veículos a GPL têm os menores valores de poluição do ar, o que se deve ao facto 

do GPL ser um combustível mais limpo e com menor teor de carbono do que a gasolina e o 

gasóleo. Isto leva a menores emissões de metais pesados e CO. 

 

O ciclo de vida dos combustíveis como o gasóleo ou a gasolina, que alimentam os motores 

de combustão interna em análise, têm uma grande ponderação no impacto sobre o consumo 

de recursos (RE). A extracção de petróleo tem duração limitada, uma vez que o petróleo, 

substância a partir da qual é produzida a gasolina e o gasóleo, é um recurso não renovável. 

O planeta tem reservas limitadas de petróleo o que leva a que o factor de equivalência no 

método Ecoblok seja elevado, levando a estes valores mais elevados. (Lopes, 2014) No 

entanto é de referir que o impacte ambiental derivado da produção de combustíveis fosseis, 

está ligado à forma como é feito o processo de refinação do petróleo. O GPL também tem 
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uma ponderação elevada para o consumo de recursos, uma vez que é um produto que 

resulta da transformação de componentes de mistura da gasolina, fazendo com que no seu 

ciclo de vida também esteja incluindo o processo de refinação da gasolina. 

4.2 Análise comparativa de veículos movidos a diferentes tipos de combustível 

 

Este capítulo análise o desempenho de quatro tecnologias de propulsão automóvel, 

seguindo a norma de emissão Euro 4. Os resultados são apresentados por indicador na 

unidade funcional escolhida,  para um veículo que circula a 85km/h. 

4.1.1 Consumo de água (WA) 

 

O gráfico (4.1) mostra o consumo de água por veículo, para cada fase do ciclo de vida. A 

fase de uso do veículo, é a que apresenta maior relevância, excepto para os veículos a 

gasóleo com cilindrada inferior a 1.4L, veículo movido a GPL, veículo híbrido eléctrico(HEV) 

e veículo eléctrico a baterias(BEV). 

 

 

Figura 4.1 – Indicador de consumo de água(WA) nas fase de ciclo de vida de veículos Euro 4 

 

Na fase de manufactura o impacto resulta da utilização de água para a produção de 

materiais, componentes dos veículos, montagem e lavagem do veículo em fábricas 

(Semmens et al., 2013). Os valores mais elevados de uso de água na fase de produção 

pertencem ao veículo eléctrico, o que  resulta da produção de baterias de iões de lítio, como 

se pode observar na tabela 4.2. A manufactura dos veículos convencionais é muito 

semelhante. Ligeiras diferenças devem-se à composição de veículos movidos a GPL 

utilizarem maior quantidade de aço, devido ao tanque de gás incorporado no veículo.  
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Tabela 4.2 - Influência dos componentes utilizados na produção do veículo para o impacte no 

indicador de consumo de água(WA) 

 

Componente 
ICE 

% 
HEV 

% 
BEV 

% 
m3 eq/veículo m3 eq/veículo m3 eq/veículo 

Aço 24,9 44 24,9 34 21 27 

Alumínio 3,1 5 3,1 4 0 0 

Borracha 1,2 2 1,2 2 1,1 1 

Electricidade 19,2 34 19,2 26 17,7 23 

Bateria Li-ion 
/NIMH 

0 0 13,2 18 27,4 35 

Outros 8,8 15 12,4 17 10,2 13 

TOTAL 57,3 100 74,0 100 77,4 100 

 

 

Na fase de uso o processo mais relevante para este indicador é o ciclo de vida do 

combustível. O processo de refinação da gasolina apresenta valores elevados de consumo 

de água, o que leva a que os veículos que utilizam este combustível apresentem valores 

superiores aos outros (Lopes, 2014). Observa-se na tabela que os veículos com maior 

cilindrada e que, consequentemente, consomem maior quantidade de combustível, têm 

maiores valores de WA. Os veículos que usam GPL apresentam valores inferiores à 

Gasolina, porque têm menores consumos de combustível. O veículo eléctrico a baterias 

(BEV), apresenta valores de WA para a fase de uso inferiores apenas aos veículos Gasolina 

1.4-2L e Gasolina > 2l. Isto deve-se ao consumo de água durante o ciclo de vida da 

electricidade. Outro factor que explica os valores elevados do BEV é a ordem de grandeza 

do consumo de electricidade por estes veículos em kWh. O consumo do BEV é de 0,127 

kWh /km , enquanto que o consumo de combustível por veículos de combustão interna, 

como por exemplo o Gasolina < 1.4 é de 0,0519 kg /km.  

 

Para a fase de manutenção conta o processo de lavagem e produção de alguns materiais, 

para substituição periódica. Observa-se que a manutenção tem maior influência sobre o 

impacte no BEV e no HEV, devido à substituição de baterias. Para o BEV representa cerca 

de 20% do impacte total no consumo de água. A fase com menor implicação no impacte 

sobre o consumo de água é a fase de fim de vida. 

 

4.1.2  Consumo de recursos (RE) 

 

O indicador de consumo de recursos tem uma grande relevância para o ambiente, uma vez 

que representa a extracção de matérias-primas da natureza. Observa-se que os valores mais 

elevados são atribuídos à fase de uso para os veículos convencionais movidos a gasolina, 

gasóleo e GPL e para o veículo híbrido. O veículo eléctrico contraria a tendência, 

apresentando valores mais elevados para a fase de manufactura.  
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Figura 4.2 – Indicador de consumo de recursos(RE) nas fase de ciclo de vida de veículos Euro 4 

 

Na fase de manufactura, os valores de consumo de recursos resultam do processamento de 

materiais, particularmente do aço, cujo impacte na produção é superior a 40% nos veículos 

de combustão interna(ICE). O processamento de materiais está associado a elevados 

impactes ambientais directos, resultantes da produção, e indirectos, como a extracção de 

matérias-primas e outros fluxos necessários à produção como a electricidade e reagentes 

(Schweimer and Levin, 2000).  

 

A extracção de matérias-primas está associada ao uso de elevadas quantidades de energia, 

para a realização do processo de escavação e beneficiação de minérios. Outro factor com 

grande ponderação é a redução das reservas de minérios de ferro, dos quais resulta o aço, 

mais perto da superfície terrestre, o que leva a que reservas mais profundas tenham de ser 

exploradas, aumentando o consumo de energia. 

 

Neste indicador o impacte da fase de manufactura também é influenciado pela electricidade 

usada, que representa 34% do valor deste indicador. O BEV apresenta ser o mais poluente 

de todos os automóveis na manufactura, seguido do HEV. Estes valores resultam da 

produção das baterias de lítio e motor eléctrico que tem influência em 32% do valor do RE. 
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Tabela 4.3 - Influência dos componentes utilizados na produção do veículo para o impacte no 

indicador de consumo de recursos (RE) 

Componente 
ICE 

% 
HEV 

% 
BEV 

% 
kg eq/veículo kg eq/veículo kg eq/veículo 

Aço 3487 43 3488 36 2924 40 

Alumínio 387 5 387 4 0 0 

Borracha 216 3 216 2 195 3 

Electricidade 2784 34 2784 29 53,9 1 

Bateria Li-ion 
/NIMH 

0 0 1110 11 2668 36 

Outros 1326 16 1780 18 1505 20 

TOTAL 8201 100 9765 100 7345 100 

 

Na fase de uso, os veículos a gasolina com maior cilindrada apresentam o maior impacte no 

RE, consequência indirecta do processo de refinação da gasolina, que é mais intensivo do 

que nos restantes combustíveis. O GPL apresenta valores superiores aos veículos movidos 

a gasóleo com cilindradas inferiores a 2L, o que se deve a dois factores. O primeiro é o facto 

de ser um produto derivado da gasolina, cujo motor tem uma eficiência inferior à do gasóleo 

(Lopes, 2014).  O segundo factor com influência são as expressões de cálculo da operação 

de veículos a GPL, do EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, que assumem 

que o consumo de GPL não se altera ao longo do tempo. 

 

Verifica-se que quanto mais elevada a potência do ICE, maior é o impacte sobre este 

indicador porque quanto os consumos de combustível são maiores. A fase de manutenção 

apresenta a mesma tendência que no indicador WA, com valores mais elevados para o BEV 

porque inclui a produção e a eliminação de um novo pack de baterias de lítio. 

 

 

4.1.3 Uso do solo (LU) 

 

No indicador de uso do solo verifica-se que os valores mais elevados são da fase de uso e 

produção do veículo eléctrico. O terceiro valor mais elevado neste indicador pertence à fase 

de uso de veículos a gasolina com cilindradas superiores a 2L 
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Figura 4.3 – Indicador uso do solo(LU) nas fase de ciclo de vida de veículos Euro 4 

 

Na fase de manufactura, a ocupação do solo por actividades de extracção e produção de 

materiais e componentes é considerável. A electricidade utilizada na produção é outro facto 

com influência neste indicador. Esta em conjunto com o processamento do aço representa 

cerca de 72% do impacte nos veículos de combustão interna(ICE). Para o HEV e o BEV a 

produção de baterias tem influência considerável para o LU. Na tabela 4.2.2 pode observar-

se a ponderação de alguns intervenientes na produção que levam ao impacte do uso do solo 

e à diferença entre os veículos convencionais e os veículos eléctricos e plug-in híbrido 

eléctricos. 

 

Tabela 4.4 - Influência dos componentes utilizados na produção do veículo para o impacte no 

indicador de uso do solo (LU) 

Componente 
ICE 

% 
HEV 

% 
BEV 

% 
m2 eq/veículo m2 eq/veículo m2 eq/veículo 

Aço 120 52,6 120 41 100 23,9 

Alumínio 22,3 10 22,3 8 0 0 

Borracha 8,9 4 8,9 3 8 2 

Electricidade 43,7 19 43,7 15 40,2 10 

Bateria Li-ion 
/NIMH 

0 0 39,5 14 221 53 

Outros 32,7 14 58,2 20 48,4 12 

TOTAL 227 100 292 100 418 100 

 

Na fase de uso, a ocupação do solo é essencialmente um impacte indirecto de processos de 

extracção e produção de combustíveis. Observa-se na figura 4.3 que o BEV apresenta os 
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valores mais elevados para este indicador, consequência do ciclo de vida do combustível 

que utiliza. A electricidade da rede nacional conta com uma percentagem de 11% de 

produção em centrais hidroeléctricas, cuja construção necessita de grandes áreas de 

terreno, e de 5% de produção através da biomassa, que implica o desbaste de árvores.  De 

seguida aparece o veículo a Gasolina > 2l com o segundo maior impacte na fase de uso por 

ser aquele, que de entre os ICE, consome maior quantidade de combustível. A manutenção 

do BEV é, novamente, elevada devido à produção de baterias, que requer extracção de lítio 

de minas ou através de salinas, e manufactura em fábrica.  

4.1.4 Emissão de gases com efeito de estufa (GH) 

 

É visível que a fase com maior impacte neste indicador é a fase de operação do veículo. Os 

veículos movidos a gasolina com cilindradas superiores a 2l são os mais poluentes, pois 

consomem maiores quantidades de combustível. Maior consumo de combustível leva a 

maiores emissões de GEE, que são directamente proporcionais. 

 

 

Figura 4.4 – Indicador de emissão de GEE(GH) nas fase de ciclo de vida de veículos Euro 4 

 

Na fase de manufactura, as emissões directas de GEE estão associadas à produção dos 

veículos nas fábricas. Para o BEV, a produção de baterias de iões de lítio está associada a 

emissões de SO2 que resultam, indirectamente, das actividades de extracção e produção de 

materiais que a compõem como o cobre, níquel e manganésio. (Bumham et al., 2006) As 

emissões indirectas, desta fase estão relacionadas com a produção de componentes de aço 

e do uso de electricidade. Para os veículos convencionais o processamento do aço e a 

electricidade utilizada na montagem do veículo têm um peso grande no impacte que pode 
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chegar aos 73%. Nos veículos a electricidade a produção de baterias, especialmente a 

bateria do BEV, tem influência neste indicador. 

 

Tabela 4.5 - Influência dos componentes utilizados na produção do veículo para o impacte no 

indicador de emissão de GEE (GHG) 

Componente 

ICE 

% 

HEV 

% 

BEV 

% kg CO2 
eq/veículo 

kg CO2 
eq/veículo 

kg CO2 
eq/veículo 

Aço 1896 38 1896 30 1594 25 

Alumínio 16,1 0 486 8 0 0 

Borracha 131 3 131 2 118 2 

Electricidade 2049 42 2049 33 1881 29 

Bateria Li-ion 
/NIMH 

0,0 0 493 8 1833 29 

Outros 843 17 1169 19 995 15 

TOTAL 4935 100 6223 100 6422 100 

 

 

A fase de uso é extremamente dependente do ciclo do combustível, uma vez que o seu 

desempenho é o resultado do consumo de combustível. Verifica-se que os veículos a 

gasolina têm maior impacte sobre o uso, por serem menos eficientes que todos os outros. 

Com o aumento da cilindrada, o automóvel passa a consumir maior quantidade de 

combustível levando ao aumento de emissões.  

 

O BEV apresenta valores de CO2 57% inferiores ao ICE com menores emissões 

apresentado, o veículo a Gasóleo <1.4L.  As emissões directas do uso deste veículo são 

zero, porque não há reacção de combustão no motor, não havendo formação de gases de 

escape.  As emissões observadas resultam do ciclo de vida do combustível, o mix eléctrico 

nacional. A produção nacional contém uma boa componente de produção de fontes 

renováveis, mas cerca de 25% da electricidade é produzida a partir do carvão, que é uma 

grande fonte de emissão de GEE.  57% 

 

Os HEV, que também são uma alternativa aos veículos convencionais apresentam emissões 

10% superiores ao Gasóleo < 1.4L. Veículos movidos a GPL apresentam valores inferiores 

aos dos veículos a gasolina, por serem mais eficientes. 

4.1.5 Poluição do ar (PA) 

  

O indicador de poluição do ar é composto pelas emissões de poluentes regulados como o 

NOx, o CO, os HC, PM e pela emissão de metais pesados. Verifica-se que para os veículos 

de combustão é a fase de uso que tem maior impacte neste indicador. fase de manufactura 

tem um impacte reduzido em quase todos os veículos, apenas com o BEV e o HEV a 
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registarem valores 20 g acima dos restantes. No BEV o impacte da manufactura ultrapassa o 

da fase de uso. 

 

 

 

Figura 4.5 – Indicador de poluição do ar(PA) nas fase de ciclo de vida de veículos Euro 4 

 

Na fase de manufactura, o veículo eléctrico(BEV) e o veículo híbrido(HEV) têm valores 

superiores aos restantes automóveis, o que se deve à produção de baterias e motor eléctrico 

(Tabela 4.8). O BEV apresenta um valores superiores aos HEV, porque utiliza baterias 

maiores, que são a principal causa do impacte. Para os veículos convencionais e HEV as 

componentes com mais influência neste impacto são o processamento de aço e a 

electricidade utilizada na montagem. 

 

Tabela 4.6- Influência dos componentes utilizados na produção do veículo para o impacte no 

indicador de poluição do ar (PA) 

Componente 

ICE 

% 

HEV 

% 

BEV 

% kg NOx 
eq/veículo 

kg NOx 
eq/veículo 

kg NOx 
eq/veículo 

Aço 77,3 30 75 27 61,9 15 

Alumínio 16,1 6 16 6 0,0 0 

Borracha 1,8 1 1,8 1 1,6 0 

Electricidade 28,8 11 28,8 10 26,4 6 

Bateria Li-ion 
/NIMH 

0 0 42,3 15 235 57 

Outros 138 53 116 41 88,4 21 

TOTAL 262 100 280 100 414 100 
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Para a fase de uso observa-se que os valores relativos aos veículos a gasolina são 

superiores aos estantes, porque têm motores menos eficientes, emitindo maiores 

quantidades de CO, HC e metais pesados. Os motores movidos a gasóleo têm valores 

ligeiramente mais baixos aos veículos semelhantes a gasolina porque, embora a emissão de 

CO seja muito reduzida, estes motores emitem maiores quantidades de PM e NOx, cuja 

formação é favorecida pelas elevadas temperaturas e pressões em que a combustão se dá. 

 

O GPL apresenta valores muito baixos porque é um combustível mais refinado que a 

gasolina, contendo menos impurezas. Analisando a contribuição do ciclo de vida do 

combustível para os valores apresentados, verifica-se que as emissões do ciclo de vida do 

GPL são 99% inferiores ao da gasolina. Os valores apresentados pelo BEV na fase de uso 

resultam do ciclo de vida de electricidade, que tem 85% de influência no resultado deste 

indicador.  

 

Na fase de manutenção o valor mais elevado do BEV deve-se a emissões indirectas da 

produção e eliminação das baterias de lítio, à semelhança do que acontece na fase de 

produção.  

4.1.6 Poluição da água e do solo (PWL) 

 

As emissões para a água e o solo é um indicador importante para a avaliação do 

desempenho ambiental neste sector. É visível a influência da fase de produção neste 

indicador, uma vez que a actividade industrial está associada a emissões de poluentes tanto 

para o solo como para a água. 

Figura 4.6 – Poluição da água e do solo nas fase de ciclo de vida de veículos Euro 4 
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A manufactura está associada à poluição directa, consequência de processos industriais 

como a produção das componentes dos veículos e montagem, e poluição indirecta, que 

resulta de processos como a extracção dos materiais, fluxos de materiais acessórios, como 

electricidade e água, transporte. Para os veículos com motores de combustão interna, cerca 

de 46% do impacte está relacionado com a electricidade utilizada no processo. Para o 

veículo eléctrico, mais de metade do impacte neste indicador é influenciado pela produção 

da bateria de lítio. O HEV mostra valores inferiores ao BEV porque a bateria é menor, 

representando apenas cerca de 14% do impacte.  

Tabela 4.7 - Influência dos componentes utilizados na produção do veículo para o impacte no 

indicador de poluição da água e do solo (PWL) 

 

Componente 

ICE 

% 

HEV 

% 

BEV 

% kg N 
eq/veículo 

kg N 
eq/veículo 

kg N 
eq/veículo 

Aço 1095, 26 1095 19 923 10 

Alumínio 133 3 133 2 - - 

Borracha 25,6 1 25,6 0,4 23,0 0,3 

Electricidade 1965 46 1965 34 1805 20 

Bateria Li-ion 
/NIMH 

0 0 824 14 4846 54 

Outros 1012 24 1712 30 1452 16 

TOTAL 4230 100 5755 100 9049 100 

 

Observa-se que os veículos eléctricos e híbrido apresentam valores elevados para a fase de 

uso, o que se deve essencialmente à produção e eliminação de baterias. A fase de 

eliminação aparece com maior destaque que em qualquer outro indicador devido aos 

processos de tratamento e valorização dos resíduos dos veículos em fim de vida. 

4.1.7 Emissão de dioxinas e furanos (DF) 

 

Este indicador não está previsto pela metodologia Ecoblok, no entanto, pelo facto de o factor 

de equivalência no Ecoblok ter um valor muito elevado(10^9), não representativo da 

realidade, foi incluído à parte.  É visível que a fase de produção é a que apresenta maiores 

valores de emissões de dioxinas e furanos. Este foi o facto determinante para a criação 

deste do indicador porque fazia com que a fase de produção no indicador PA obtivesse 

valores muito superiores à fase de uso do veículo. 
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Figura 4.7 – Indicador de emissões de dioxinas e furanos (DF) nas fase de ciclo de vida de 
veículos Euro 4 

 

O valor observado para a produção do HEV resulta da produção das baterias de NiMH que o 

compõem, que tem 64% de ponderação no resultado final. As dioxinas e furanos são 

compostos formados como subproduto em processos industriais e são extremamente tóxicos 

para a saúde humana. De seguida aparece o BEV com o maior valor para a fase de 

produção, devido às baterias de iões de lítio. Os veículos a gasóleo mostram uma tendência 

semelhante como ligeiras diferenças na fase de uso. 

 

Tabela 4.8 - Influência dos componentes utilizados na produção do veículo para o impacte no 

indicador de dioxinas e furanos(DF) 

Componente 

ICE 

% 

HEV 

% 

BEV 

% ug TCDD 
eq/veículo 

ug TCDD 
eq/veículo 

ug TCDD eq/veículo 

Aço 23332 96 23335 35 20795 70 

Alumínio 476 2 476 1 0 0 

Borracha 37,2 0 37,2 0 33,5 0 

Electricidade 149 1 149 0 137 0 

Bateria Li-ion 0 0 43178 64 8275 28 

Outros 214 1 404, 1 344 1 

TOTAL 24208 100 67580 100 29584 100 

 

Observa-se também com valores consideráveis a fase de manutenção dos veículos eléctrico 

devido à produção de baterias. Nas restantes fases do ciclo de vida a influência das dioxinas 

e furanos não é muito sentida. 
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4.3 Análise da influência da velocidade na fase de uso do veículo 

 

Nesta análise compara-se a variação da velocidade com o consumo de combustível e as 

emissões unitárias de CO2  de veículos movidos a gasolina e gasóleo. Outro dos objectivos é 

comparar o desempenho dos diferentes combustíveis em diferentes normas de emissão, 

uma vez que o consumo de combustível e o tipo de combustível é directamente proporcional 

a emissões de GEE e à emissão de metais pesados. Para realizar esta análise foram 

calculados os parâmetros apresentados para cinco velocidades, 20, 40, 50, 70, 85 e 120 

km/h.  

 

Figura 4.8 – Variação do consumo de combustível em função da velocidade 

 

O gráfico da figura 4.8 mostra que a velocidades muito baixas e muito elevadas o consumo 

do combustível é superior do que a velocidades médias. A 70 km/h os veículos apresentam 

valores mais baixos, resultado do ponto de máxima eficiência dos motores de combustão 

interna. Os veículos movidos a gasolina apresentam consumos superiores aos dos veículos 

a gasóleo, dentro da mesma norma de emissão, que é resultado da eficiência do motor a 

gasóleo ser superior ao movido a gasolina. No Euro 1 as emissões do gasóleo nem sempre 

se encontram menores que as da gasolina, o que pode ser o resultado da introdução de mais 

mecanismos de controlo de emissões e eficiência para os motores a gasolina no Euro 1, 

como o catalisador de 3 vias. Só a partir do Euro 2 é que começaram a implementar 

mecanismos como os catalisadores nos veículos a gasóleo.  
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Verifica-se que os consumos de veículos a gasolina da norma Euro 4 têm valores de 

consumo superiores aos do Euro 1, norma de emissão mais velha. Antigamente, os veículos 

eram mais pequenos e menos potentes, dentro da mesma gama de cilindrada, que o 

observado actualmente. Portanto, o aumento de massa e cilindrada dos veículos actuais que 

foram utilizados para a determinação dos coeficientes para cálculo do consumo no 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, podem ser a razão para subida dos 

consumos de combustível observados na figura 4.8. Também se observa que, às 

velocidades de 50, 70 e 85 km/h, os veículos a gasóleo da norma Euro 4 consomem mais 

que os seus semelhantes da norma Pré-euro. A metodologia utilizada para o cálculo 

apresenta estas particularidades.  

 

De forma a perceber o comportamento dos veículos a gasóleo da norma Pré-euro e da 

norma Euro 4, na particularidade observada acima, foram calculados os consumos para 

velocidades de 10 em 120 km/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Variação do consumo de gasóleo em função da velocidade para veículos das 
normas de emissão pré-euro e do euro 4 

 

Como a norma Euro 4 é mais recente que a Pré-euro, seria de esperar valores de consumo 

menores em todas as velocidades. No entanto, o que se observa é que a norma Euro 4 a 

velocidades de 60 a 90 km/h apresenta valores superiores à norma mais antiga. A razão 

para esta particularidade pode estar relacionada com as expressões de cálculo dos 

consumos, que são diferentes para estas duas normas.  
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Figura 4.10 – Variação da emissão de CO2 em função da velocidade e de normas de emissão de 
poluentes 

 

Como a emissão de CO2 é proporcional ao consumo de combustível, esta vai assumir  

mesmas tendências de comportamento do consumo para cada combustível. Assim, observa-

se uma diminuição das emissões entre 60 e 80 km/h e subida com velocidades muito baixas 

e muito altas, para todos os combustíveis. A norma de emissão Pré-euro apresenta os 

valores mais elevados de emissão para os dois tipos de veículos. Verifica-se que os valores 

de emissão de CO2 da norma Euro 4 apresentam valores superiores à norma Euro 1, como a 

particularidade observada nos consumos, na figura 4.8.  Para analisar esta particularidade 

foram calculadas as emissões de CO, NOx, HC e PM, que não são dependentes do 

consumo de energia, para observar se a tendência observada também está presente na 

poluição do ar.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Variação da emissão de poluentes em função da velocidade  
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A redução da poluição de normas de emissão mais antigas como o euro 1 para as mais 

recentes está associada à introdução de mecanismos de controlo de poluição como o 

catalisador de 3 vias para os veículos a gasolina e o filtro de partículas para os veículos a 

gasóleo. Estes métodos têm como função a oxidação e redução dos poluentes formados 

para formas químicas menos nocivas para o ambiente. A figura 4.11 mostra que existe 

redução de poluentes entre o Euro 1 e o Euro 4, contrariando a tendência observada para o 

consumo de combustível e emissão de CO
2
.  

 

Isto deve-se à introdução de mecanismos de controlo de emissões  que melhoraram a 

eficiência dos veículos, sendo claro que o veículo a gasolina foi o que mais alterações sofreu 

ao seu desempenho, porque do pré-euro para o euro 1, à velocidade de 20 km/h reduziu a 

pegada em cerca de 100 g de CO2  por quilómetro percorrido.  

 

4.4 Análise de sensibilidade à taxa de ocupação de automóveis  

 

Com o propósito de analisar a influência da taxa de ocupação média de veículos ligeiros de 

passageiros, realizou-se uma análise de sensibilidade que foi realizada para três cenários de 

taxa de ocupação, 1,4 passageiros, que corresponde à média portuguesa, 3 passageiros e 5 

passageiros, por ser a taxa de ocupação máxima dos veículos avaliados. A análise foi 

efectuada para os veículos da norma de emissão euro 4, movidos a gasolina com cilindradas 

entre 1.4 e 2L.  
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Figura 4.12 – Variação dos impactes da fase de operação de veículos em do número de 
passageiros 

 

Para a realização desta análise a massa total do veículo foi um factor preponderante, uma 

vez que quanto mais pesado estiver o veículo, maior quantidade de combustível consome. 

Para tal, efectuou-se o cálculo do consumo de combustível pela massa, em kg de 

combustível por kg de massa, e atribuiu-se um peso de 75 kg por cada passageiro 

adicionado. 

 

Nos gráficos verifica-se que o impacte tem tendência decrescente com o aumento do número 

de passageiros, em todos os indicadores em todos os indicadores. Em Portugal a média é de 

1,4 passageiros, o que significa que a maioria dos veículos em circulação transporta, na 

maior parte do tempo uma pessoa. Este dado tem grande ponderação no sector rodoviário, 

uma vez que quanto maior for o número de passageiros transportados, menor será o número 

de veículos em circulação, originando menor poluição por veiculo. É nesta perspectiva que 

iniciativas como o Carpooling, que incentiva uma alteração de comportamentos de indivíduos 

que, em vez de viajarem no seu veículo particular ou em transportes públicos, partilham o 

mesmo carro, por fazerem o mesmo ou parte de um percurso, devem ser implementadas. 

Analisando os resultados, esta parece ser uma iniciativa que, não só permite a poupança 

económica, mas também a poupança dos recursos naturais. O aumento de massa do 

veículo, com a adição de passageiros, não influência negativamente os impactes ambientais.  
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4.5 Análise de sensibilidade à electricidade utilizada pelo BEV 

 

Neste subcapítulo é analisado o impacte de quatro cenários de veículos eléctricos, que 

variam em termos de diferentes fontes de produção de electricidade utilizada para o veículo 

operar. Os cenários são: i) BEV movido a electricidade do mix de produção português (Elec 

Mix PT); BEV movido a electricidade produzida através da queima de carvão (Elec Carvão); 

iii) BEV movido a electricidade produzido por fonte de produção Eólica (Elec Eólica); iv) BEV 

alimentado a electricidade produzida por fonte Hidráulica(Elec Hidro). Os resultados dos 

quatro cenários são comparados com o veículo a gasolina euro 4 com cilindrada superior a 

2l, que é o veículo do Euro 4  que mostrou pior desempenho global, de todos os veículos 

analisados no ponto 4.2. 

 

4.5.1 Consumo de água (WA) 

 

O consumo de água na fase de uso dos quatro cenários criados para o BEV está 

completamente dependente do ciclo de vida do combustível adicionado. Observa-se que 

para os cenários Eólica e Hidro a fase de uso não tem qualquer influência face aos outros 

cenários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Indicador de consumo de água(WA) de diferentes cenários de uso do BEV 

 

A electricidade é um dos factores que mais influência a poluição gerada pelos veículos 

eléctricos. O BEV tem zero emissões de escape na fase de uso, portanto o seu impacto é 

derivado da produção da electricidade utilizada. Se a fonte de produção de eléctrica for de 

uma planta de carvão originará impactes muito superiores aos da electricidade produzida por 

uma fonte renovável. (Norgate et al., 2007)  
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A electricidade produzida numa central movida a carvão consome quantidades de água mais 

elevadas do que fontes de produção renováveis. Numa central a carvão são consumidos 

cerca de 0,871 litros de água por kWh produzido, face a um consumo de 0,023 L/kWh 

gerada através de um parque solar. (Semmens et al., 2013) Estes dados são verificados pelo 

consumo de água no cenário Carvão ser muito superior ao de qualquer cenário renovável 

apresentado. O mix de produção eléctrica português é constituído por fracções de produção 

eléctrica de várias fontes, contendo uma componente de cerca de 25% de carvão, que é o 

que lhe confere o maior impacte no WA. 

 

Para uma produção eléctrica a partir da queima de carvão é necessário quantidades água 

consideráveis para arrefecimento, que deve ser proporcional à potência instalada na central 

termoeléctrica (Higino, 2014). Para os cenários do BEV movido a Eólica e Hidro, que são 

fontes de produção renováveis o impacte é quase nulo.  

4.5.2  Consumo de recursos (RE) 

 

Nesta análise, o indicador de consumo de recursos tem uma grande relevância, 

evidenciando a fase de operação do veículo como a mais poluidora. A produção de 

electricidade tem grande influência no resultado observado para a manufactura. Os veículos 

abastecidos com electricidade produzida a partir de fontes renováveis têm impacte reduzido 

sobre RE, porque são recursos ilimitados. Como não se esgotam têm um factor de 

equivalência muito baixo neste indicador, contrariamente à electricidade produzida a partir e 

uma fonte de carvão e da rede eléctrica nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Indicador de consumo de recursos(RE) de diferentes cenários de uso do BEV  

 

É visível o impacte do carvão como fonte produtora de electricidade, através dos valores de 

RE para a fase de uso do cenário Elec Carvão. De seguida observa-se o Elec Mix PT, que 

representa o cenário eléctrico nacional, com valores a metade do cenário Carvão, por haver 

cada vez maior incorporação de fontes renováveis na produção em Portugal. Os cenários 
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Elec Eólica e Elec Hidro apresentam valores muito baixos, com a primeira a ter impacte 

inferior. O cenário Elec Hidro tem valores de uso superiores ao Eólico devido ao ciclo de vida 

dos materiais que são necessários à construção de barragens ou mini-hídricas, que 

possibilitam esta produção.  

 

4.5.3 Uso do solo (LU) 

 

Ao nível do uso do solo, verifica-se que a pegada do cenário Elec Hidro tem um impacto 

grande, superior a todos os outros cenários. A dimensão do aproveitamento de barragens 

para produção eléctrica tem grande influência sobre o uso do solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Indicador de uso do solo(LU) de diferentes cenários de uso do BEV  

 

O valor observado para o Elec Mix PT deve-se às componentes de energia eléctrica 

produzida pela biomassa e a partir de centrais hidroeléctricas. A produção através da 

biomassa requer grandes quantidades de massa florestal, o que implica a sua recolha e 

transporte, para queima. Todos estes processos implicam um uso significativo do solo, o que 

faz com a biomassa como fonte produtora de electricidade tenha um impacte de 43% do uso 

do solo no mix eléctrico nacional. Já o carvão representa 20% do impacte do mix de 

produção eléctrica português neste indicador.  

 

Embora seja fonte renovável, a produção Hidroeléctrica necessita de grandes áreas de 

terreno, para a construção de barragens, tendo um impacte muito grande neste indicador. 

Em Portugal os aproveitamentos hidroeléctricos são os que ocupam maior área de todas as 

centrais de produção de electricidade nacionais (Higino, 2014). 
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4.5.4 Emissão de gases com efeito de estufa (GH) 

 

O indicador de emissão de GEE tem uma grande importância nesta análise, porque são 

estas emissões que motivam o avanço e desenvolvimento de tecnologias de propulsão mais 

eficientes e limpas, com baixas a zero emissões de poluente atmosféricos. Neste indicador é 

possível avaliar a performance do BEV, num futuro em que as fontes de produção 

renováveis dominem o paradigma eléctrico nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Indicador de emissão de GEE(GH) de diferentes cenários de uso do BEV 

 

Os resultados obtidos demonstram que as emissões de GEE  do cenário Elec Carvão, que é 

o mais poluidor, são cerca de 99,5% superiores a cenários renováveis na fase de uso. O 

ciclo de vida do cenário Elec Carvão mostra um valor de emissão de GEE de 135,2 g CO2 

eq/pkm. Em comparação, o veículo de combustão interna mais eficiente no indicador GH, 

que é um veículo movido a gasóleo da norma Euro 5, que emite 161,7 g CO2 eq/pkm. 

Observando estes dois valores verifica-se que mesmo um cenário poluente como o Elec 

Carvão demonstra melhor desempenho ambiental que um ICE. 

 

As fontes renováveis de produção eléctrica, que são representadas pelos cenários Elec 

Eólica e Elec Hidro têm emissões de GEE muito próximas de zero gramas de CO2/pkm. O 

aproveitamento hidroeléctrico de centrais em zonas com climas quentes/moderados e 

tropicais, pode originar emissões de CH4 e CO2 geradas pela matéria orgânica que 

sedimenta no fundo de reservatórios centrais, sofrendo processos de reacções de 

fermentação biológica, que chegam à superfície.  
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4.5.5 Poluição do ar (PA) 

 

No indicador de poluição do ar, a tendência geral é de valores elevados estarem com 

processos de combustão, que acontecem essencialmente no caso da queima de carvão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 – Indicador de poluição do ar(PA) de diferentes cenários de uso do BEV  

 

Os cenários apresentados têm um impacte muito pequeno sobre o PA, se comparados com 

veículos de combustão interna(ICE). O cenário Carvão é o que apresenta valores mais 

elevados, resultado do processo de queima do carvão para produção de electricidade. Por 

consequência, o Elec Mix PT, que contém uma componente de produção proveniente de 

centrais termoeléctricas a carvão, também tem valores acima dos cenários renováveis. Os 

valores elevados da fase de uso cenário Eólica, estão relacionados com os materiais 

utilizados para a construção do eixo rotacional do rotor das turbinas eólica, que é composto 

por aço.  

 

 

4.5.6 Poluição da água e do solo (PWL) 

 

As emissões para a água e o solo são um indicador importante para a avaliação do 

desempenho ambiental neste sector. É visível a influência das fases de produção e 

manutenção neste indicador. 
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Figura 4.18 – Indicador de poluição da água e do solo(PWL) para cenários de uso do BEV 

 

O desempenho neste indicador está essencialmente ligado às actividades industriais 

ocorridas durante a fase de manufactura dos veículos e manutenção. A produção de baterias 

está associada a emissões de poluentes para o ar, solo e água, dependendo do processo de 

extracção e processamento dos materiais. O cenário carvão apresenta valores significativos 

da fase de uso quando comparado com os restantes cenários, resultado da devolução da 

água que é utilizada para arrefecer a central aos cursos de água. Esta água por estar 

aquecida pode potenciar o aparecimento de processos de eutrofização (Higino, 2014). 

 

4.5.7 Emissão de dioxinas e furanos (DF) 

 

Este indicador não está previsto pela metodologia Ecoblok, no entanto devido ao factor de 

equivalência ter um valor muito elevado(10^9), não sendo representativo da realidade, foi 

incluído à parte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 – Indicador de emissões de dioxinas e furanos(DF) para cenários do BEV 
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As fases de manutenção e produção, que são as que têm maior importância, neste indicador, 

são idêntica em cada cenário, só se alterando a fase de uso. Por esta razão todos os 

veículos têm o mesmo impacte. Pequenas alterações devem-se à fase de uso, na qual o 

cenário Elec Mix PT tem valor superior a qualquer outro cenário, sendo ultrapassado apenas 

pela gasolina. Comparativamente com veículos movidos a gasolina, BEV apresentam 

impactes superiores neste indicador.  

4.6 Análise da performance ambiental da frota 

 

Este subcapítulo está organizado por três secções. Na primeira é analisado o desempenho  

ambiental anual da frota de veículos ligeiros de passageiros portuguesa, através da 

apresentação do desempenho do veículo médio português. Nesta análise inicial não foi 

incluído o veículo eléctrico a baterias, por representar menos de 1% do total da frota. De 

seguida é apresentado o desempenho do veículo médio por pkm  e a representatividade de 

cada fase do ciclo de vida nos indicadores apresentados. Por fim é apresentada  uma análise 

de sensibilidade, que avalia um cenário no qual se perspectiva a introdução de 10% de 

veículos eléctricos na frota.  

4.6.1 Análise do desempenho do veículo por ano 

 

Esta análise está distribuída por indicador da metodologia Ecoblok. Compara o desempenho 

do veículo médio português no ano de 2013, com o desempenho ambiental médio nacional 

para o mesmo ano das tecnologias automóveis que compõem a frota. 

Consumo de água (WA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 – Indicador de consumo de água (WA) por veículo em Portugal 
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A pressão anual de um veículo médio do parque de veículos ligeiros nacional é de 11,8 m
3 

de água. O maior impacte é atribuído à fase de uso, consequência  do consumo de água 

pelo ciclo de vida do combustível. A quantidade de veículos a GPL e HEV é muito pequena, 

sendo cerca de 1,2% do parque, fazendo com que não tenham muita influência no resultado 

do veículo médio. 

Consumo de recursos (RE) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 – Indicador de consumo de recursos(RE) por veículo em Portugal  

 

As pressões ambientais do parque devem-se maioritariamente ao gasóleo e gasolina, com a 

última a apresentar valores ligeiramente superiores. Um veículo médio a gasolina, em 

Portugal, apresenta neste indicador maior valor na fase de uso, o que se deve a pressões 

ambientais indirectas do ciclo de vida do combustível. A sua influência é determinante para o 

veículo médio apresentar valores na fase de uso e manufactura superiores ao veículo a 

gasóleo. 

 

Uso do solo (LU) 

 

O indicador de uso do solo apresenta a mesma tendência que o anterior, evidenciando o 

peso que os veículos a gasolina têm no parque automóvel português.  
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Figura 4.22 – Indicador de uso do solo(LU) por veículo em Portugal  

Neste indicador verifica-se o veículo médio apresenta valores de uso do solo na fase de uso 

369 dm
2
 abaixo do valor obtido para o veículo a gasolina. Mesmo que a maioria da frota seja 

movida a gasolina, os restantes veículos apresentam valores relativamente mais baixos, 

impedindo que o veículo médio seja tão poluidor quanto a gasolina. 

Emissões de gases com efeito de estufa (GH) 

 

Nas emissões de GEE observa-se a maior contribuição de veículos a gasolina por serem a 

tipologia de veículo mais utilizada em Portugal. O gráfico 4.24 ilustra as diferenças entre as 

emissões de um veículo de cada combustível por ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 – Indicador de emissão de GEE(GH) por veículo em Portugal 
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Neste indicador verifica-se que as emissões de GEE do veículo médio, na fase de uso, se 

encontram no intervalo entre as emissões do uso de veículos a gasóleo e a gasolina. Num 

ano um veículo médio da frota portuguesa emite 2807,6 kg de CO
2
. O facto de cerca de 49% 

da frota ser constituída por veículos movidos a gasóleo, que são mais eficientes coloca o 

veículo médio português menos poluidor que a maioria da frota a gasolina.  

Poluição do ar (PA) 

 

A tendência observada é a de maior contribuição da frota movida a gasolina para o impacte. 

Há duas razões que explicam os valores da parte da frota a gasolina serem superiores aos 

restantes veículos. A primeira está relacionada com o facto de veículos a gasolina serem 

maiores emissores de poluentes atmosféricos que os restantes veículos. A segunda razão 

deve-se à maioria dos veículos a gasolina do parque automóvel pertencerem à norma de 

emissão Euro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 – Indicador de poluição do ar(PA) por veículo em Portugal 

 

Um veículo médio movido a gasolina em Portugal emite mais 51,9 kg de NOx do que o 

veículo a gasóleo. Isto leva a que o veículo médio emita mais 25,2 kg de NOx por ano que o 

veículo a gasóleo. O HEV emite mais 63,6 kg de NOx que o veículo movido a GPL, por 

utilizar gasolina como combustível principal. Os veículos a gasolina emitem maiores 

quantidade de metais pesados, CO e HC, cujas emissões compõe este indicador.   

 

Poluição da água e do solo (PWL) 

 

Observa-se que a frota a gasóleo é mais poluidora na fase de manufactura. Nos veículos 

usados como referência para a análise, o modelo a gasóleo tem cerca de 6% a mais de 
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massa do que o modelo a gasolina. Este factor, aliado à maioria dos veículos a gasóleo 

pertencer à norma de emissão Euro 3 compõe este panorama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Indicador de poluição da água e do solo (PWL) por veículo em Portugal  

 

Os processos que originam poluição da água e do solo estão maioritariamente envolvidos 

com as etapas de fabrico dos veículos que envolvem processos industriais, com grande 

potencial de criação de efluentes líquidos e gasosos. A ponderação da fase de uso neste 

indicador é muito pequena e deve-se às emissões de abrasão provocadas pelo contacto 

entre o veículo e a estrada. Estas emissões libertam metais pesados na forma iónica para o 

solo ou água. Nesta fase o veículo médio assume valores superiores ao veículo movido a 

gasóleo e ao veículo híbrido. Por outro lado, para veículos movidos a gasolina e GPL 

assume valores cerca de 10 g de N por ano, mais baixos.  

 

Dioxinas e furanos(DF) 

 

A maior quantidade de dioxinas e furanos é resultado da componente de veículos a gasolina 

na frota português. A fase de manufactura aparece com uma grande contribuição, 

consequência de processos que usam grandes quantidades de energia e de queima de 

combustíveis fosseis. De seguida aparece a fase de uso, na qual quase 90% do impacte 

destas substância vem do ciclo de combustível. O veículo médio português aparece com 

valores de emissão de DF num intervalo entre o valor emitido por veículos a gasóleo e a 

gasolina 
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Figura 4.26 – Indicador de dioxinas e furanos (DF) por veículo em Portugal  

 

Observando o gráfico é possível verificar que um veículo híbrido tem emissões destes 

poluentes na fase de produção que são seis vezes superiores às de qualquer outro veículo. 

Isto é o resultado da troca do pack de baterias NiMH, cuja produção gera muita poluição, 

devido à extracção de processamento dos metais. Na fase de uso o HEV apresenta o valor 

mais baixo, seguido do veículo a GPL. A ponderação da fase de produção neste indicador, 

deve-se aos processos realizados a montante da fase de uso do veículo, nomeadamente da 

produção dos vários metais que o compõem. 

4.6.2 Pressão do veículo médio português 

 

A tabela seguinte apresenta os resultados por fase, já apresentados no ponto anterior e o 

resultado global do veículo médio português.  

Tabela 4.9. – Pressões ambientais médias por ano e por indicador 

 

Observa-se (Tabela 4.9) que um veículo médio no ano de 2013 consumiu 11,8 m
3
 de água, 

2,8 t de recursos, 54,1 m
2
 de solo, emitiu 3,4 t de CO2  , 0,2 t de NOx 0,6 t de N e 3,5 mg de 

dioxinas e furanos.  

Parque 
automóvel 
português 

WA                             
(m

3
 

eq/(veícul
o.ano ) 

RE                                    
(kg 

eq/(veíc
ulo.ano ) 

LU                                   
(dm

2
.a 

eq/(veícul
o.ano ) 

GH                                
(kg CO2 

eq/(veículo.
ano ) 

PA                            
(kg NOx 

eq/(veículo.a
no ) 

PWL                      
(kg N 

eq/(veículo
.ano)) 

DF (ug 
TCDD 

eq/(veículo
.ano)) 

Manufactura 5,4 781 2844 492 21,3 373 1844 

Uso 5,7 1911 2061 2808 129 72,3 1610 

Manutenção 0,62 107 442 74 1,5 18,5 14,2 

Fim de vida 0,14 19,6 64,6 48,4 0,2 135 4,7 

Global 11,8 2818 5411 3422 152 599 3473 
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4.6.3 Representatividade das fases de ciclo de vida  

 

Para permitir a visualização da contribuição de cada fase do ciclo de vida para as pressões 

ambientais foi calculada a percentagem de cada uma na frota de veículos ligeiros portuguesa 

em cada indicador. 

 

Figura 4.27 – Representatividade das fase do ciclo de vida em cada indicador 

 

A contribuição de cada fase de ciclo de vida não é igual para cada categoria de impacto 

ambiental, por esta razão esta foi apresentada por indicador. Para o consumo de água, 

consumo de recursos, uso do solo e poluição da água e emissão de dioxinas e furanos a 

maior contribuição é da fase de produção, devido às actividades nesta fase estarem ligadas 
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à indústria e aos impactos associados a esta. Para os indicadores emissão de gases com 

efeito de estufa e poluição do ar a maior contribuição, apresentando valores acima dos 80%, 

é da fase de uso do veículo.  

 

Se por outro lado, se pretender saber a ponderação de cada fase no global de todos os 

indicadores é realizada uma média. Contemplando a média, a fase de uso é a que tem maior 

influência, com 55,2% do impacte. De seguida aparece a fase de manufactura com 36,3% do 

impacte total. Com valores muito pequenos de influência para a pressão total encontram-se 

as fases de manutenção e fim de vida com, respectivamente, 3,9% e 4,5% do impacte total. 

 

4.6.4 Análise de sensibilidade à frota 

 

Como o paradigma actual de emissões de poluição atmosférica gera preocupação sobre o 

futuro do planeta, os desenvolvimentos de novas tecnologias de propulsão automóvel mais 

limpas e medidas de incentivo para a compra de veículos menos poluidores são contínuos. 

Por esta razão decidiu-se construir um cenário alternativo para a frota portuguesa, no qual o 

parque automóvel português tem 10% de veículos eléctricos, e menos 5% de veículos 

movidos a gasolina e menos 5% de veículos movidos a gasóleo. 

 

Tabela 4.10 – Pressões ambientais médias  por indicador e globais do cenário real 

 

Segundo estatísticas da European Automobile Manufacturers Association (ACEA)) a média 

de emissão de CO2 ,por um veículo novo em Portugal para 2014, era de 108,8 g/km. 

Alterando este dado para a unidade utilizada, resulta numa emissão de 77,7 g/pkm. O 

resultado obtido mostra que há uma diferença de cerca de 49% entre este dado e a emissão 

média da frota portuguesa. A  maior parte do parque automóvel português pertence a veículo 

da norma de emissão Euro 3, que explica os valores de emissão de CO2 serem tão 

superiores ao observado em 2014 pela ACEA, para os veículos novos. 

 

Cenário real 
WA                             
(L 

eq/pkm) 

RE                                    
(g eq/pkm) 

LU                                   
(cm2.a 

eq/pkm) 

GH                                
(gCO2 

eq/pkm) 

PA                            
(g NOx 

eq/pkm) 

PWL                      
(g N 

eq/pkm) 

DF (ug 
TCDD 

eq/pkm) 

Manufactura 0,3 42,7 15,6 26,9 1,2 20,4 0,1 

Uso 0,3 105 11,3 154 7,1 4 0,09 

Manutenção 0,03 5,8 2,4 4,1 0,08 1 0,001 

Fim de vida 0,01 1,1 0,4 2,7 0,01 7,4 0,0003 

Global 0,6 154 30 187 8,3 32,8 0,19 
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Tabela 4.11 – Pressões ambientais médias por indicador e globais do cenário alternativo 

 

O cenário alternativo apresenta diferenças positivas face ao cenário real sobretudo na fase 

de uso do veículo. Este resultado era expectável pois na fase de uso do veículo eléctrico 

este gera zero emissões de GEE, sendo que as únicas existentes são derivadas do uso de 

combustível. Nas restantes fases do ciclo de vida do veículo, a introdução de 10% de 

veículos eléctricos, aumenta o impacte ambiental. Este resultado já era observado nos 

valores agregados no 4.1 que já evidenciavam a ponderação da produção, manutenção e fim 

de vida para estes veículos face aos restantes em análise. 

Tabela 4.12. – Redução (verde) e aumento (vermelho) das pressões do cenário real para o 

cenário alternativo  

 

 

Verifica-se que, se o parque automóvel português fosse constituído por 10% de veículos 

eléctricos, o consumo de recursos, as pressões de emissões de poluentes atmosféricos e 

GEE diminuiria. No entanto, os veículos eléctricos apresentam maior poluição na produção 

que outras tecnologias, especialmente na produção de baterias. Por esta razão, as pressões 

nos indicadores de consumo de água, uso do solo e poluição da água e do solo, nas quais a 

fase com maior ponderação é a produção, o cenário alternativo apresenta valores 

superiores.  O valor apresentado no indicador de poluição da água e do solo(PWL) é, em 

grande parte, o resultado do processo de eliminação de baterias de iões de lítio. A 

reciclagem de baterias envolve processos de tratamento pirometalúrgico ou 

hidrometalúrgico, que são tipicamente utilizados no processamento de metais, neste caso de 

recuperação.  Os impactes ambientais resultantes destas operações resultam de grandes 

quantidades de energia proveniente da queima de combustíveis fosseis e emissões de 

efluentes gasosos que podem conter metais pesados. Nos processos hidrometalúrgicos, que 

utilizam reacções de dissolução para extrair os metais, os impactes são menores, com 

formação de efluentes líquidos e gasosos. 

Cenário 
alternativo 

WA                             
(L 

eq/pkm) 

RE                                    
(g eq/pkm) 

LU                                   
(cm2.a 

eq/pkm) 

GH                                
(gCO2 

eq/pkm) 

PA                            
(g NOx 

eq/pkm) 

PWL                      
(g N 

eq/pkm) 

DF (ug 
TCDD 

eq/pkm) 

Manufactura 0,3 43,1 15,9 27,1 1,2 21,5 0,1 

Uso 0,3 101 12,5 148 6,9 4,1 0,09 

Manutenção 0,04 6,5 3,1 4,5 0,1 2,2 0,001 

Fim de vida 0,01 1,1 0,39 2,7 0,01 7,4 0,0003 

Global 0,7 151 31,9 182 8,3 35,2 0,19 

 WA                             
% 

RE                                    
% 

LU                                   
% 

GH                                
% 

PA                            
% 

PWL                      
% 

DF 
% 

 

Real-Alternativo 2,1 
 
 
 

1,8  7,6  2,6  0,9  7,5  0,1  
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5. Conclusões 

 

5.1 Síntese 

 

A poluição gerada pelo sector automóvel é, habitualmente, atribuída às emissões de escape 

do motor. Contudo, há pressões ambientais geradas pelos automóveis que resultam de 

outras fases do seu ciclo de vida. Estas pressões são igualmente nocivas, só que diluídas 

durante a vida útil do veículo.  

 

Este trabalho permitiu a percepção de todas as pressões ambientais resultantes da 

existência de um automóvel, sendo a análise de ciclo de vida(ACV) uma ferramenta útil para 

a melhoria contínua da tecnologia e do desempenho dos processos industriais ligados ao 

sector.  

 

Para a avaliação dos impactos do ciclo de vida foi utilizado o método EcoBlok, que revelou 

ser uma ferramenta fácil de usar e adaptável ao produto em estudo. A metodologia inclui seis 

indicadores de origem, o consumo de água, o consumo de recursos, o uso do solo, as 

emissões de gases com efeito de estufa, a poluição do ar e a poluição da água e do solo. 

Nesta dissertação houve a adição de um sétimo indicador o de emissões de dioxinas e 

furanos. O cálculo destes indicadores foi feito mediante dados recolhidos, cálculos obtidos e 

a base de dados do Ecoinvent, com o intuito de fazer uma aproximação à realidade nacional. 

 

A análise comparativa de diferentes tecnologias de propulsão para a norma tecnológica de 

emissão Euro 4, mostrou que o veículo híbrido eléctrico a baterias(HEV) pode ser uma boa 

alternativa aos motores convencionais para a fase de uso. No entanto, é uma tecnologia que 

continua dependente dos combustíveis fósseis, consumindo mais 24,3% de recursos que o 

veículo eléctrico a baterias(BEV).   

 

O BEV apresenta-se como sendo o veículo mais ecológico para a fase de uso, nos 

indicadores de emissão de GEE(GH) e poluição do ar(PA). Num veículo eléctrico a baterias a 

circular em Portugal as emissões totais de GEE são de 87 g CO2 /pkm. Face às emissões de 

veículos de combustão interna do parque automóvel nacional, que podem ir de 126 a 316 g 

CO2/pkm, o BEV parece uma alternativa muito favorável e ecológica para a fase de uso. 

Contudo, para o ciclo de vida torna-se claro que os veículos eléctricos não são a melhor 

alternativa no estado actual da tecnologia, por apresentarem emissões superiores em 12 % 

no consumo de água(WA), 49% no uso do solo(LU) e 58 % na poluição da água e do 

solo(PWL) face  ao veículo convencional mais poluente nessa secção. Com melhorias ao 
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nível de processos de extracção de materiais, processamento de componentes e montagem 

de baterias estas pressões podem ser reduzidas. 

 

A análise de sensibilidade realizada à electricidade usada no abastecimento do BEV, mostra 

que quanto menos poluente for a fonte de produção de electricidade, menor será o impacto 

do ciclo de vida do veículo. Num cenário em que a fonte de produção de electricidade é uma 

central movida a carvão, as emissões de GEE na fase de uso registam valores 36% 

superiores ao cenário do BEV movido a electricidade da rede nacional e 16,7% inferiores ao 

veículo convencional menos poluidor analisado. Olhando na perspectiva de ciclo de vida do 

veículo fica claro que é preferível ter um veículo eléctrico a baterias alimentado com 

electricidade produzida numa central movida a carvão do que veículos de combustão interna 

mais eficientes. 

 

As políticas introduzidas no âmbito do controlo das alterações climáticas, apostam 

fortemente na produção de electricidade por fontes renováveis. Num futuro próximo, o 

impacte global dos BEV para as emissões de GEE será mais reduzido ainda, atingindo 

valores de emissão de GEE globais de cerca de 46 g CO2 eq/pkm, valor nos cenários 

renováveis. 

 

Em comparação com o veículo híbrido eléctrico da frota portuguesa, o veículo médio 

português apresenta impactes anuais inferiores em todos os indicadores para as fases de 

manufactura e fim de vida. Na fase de uso apresenta valores que se enquadram entre as 

pressões de veículos movidos a gasóleo e a gasolina, que têm a maior influência sobre a 

frota. Para o ano de 2013 um veículo médio português consumiu 11,8 m
3
 de água, utilizou 

2,8 t eq. de recursos, ocupou 54 m
2 

eq. de solo, emitiu 3,4 t de CO2 eq e 150 kg de NOx eq 

para a atmosfera, emitiu 600 kg de N eq. para a água e o solo, e gerou 3,5 mg de dioxinas e 

furanos.  

 

A análise de sensibilidade à frota mostrou que a tecnologia eléctrica existente está ainda 

muito dependente de processos de extracção e fabrico de materiais, que geram muita 

poluição atmosférica e consumo de recursos. São estes processos que levam a que a 

introdução de mais 10% veículos eléctricos na frota, em detrimento de 10% de ICE aumente 

em 2,1% o consumo de água, em 7,6% o uso do solo e 7,5% o impacte sobre a poluição da 

água e do solo, as pressões médias da frota.  

 

A fase de uso do veículo, que é o maior alvo de políticas e medidas de controlo de poluição, 

demonstrou ser determinante para as emissões de gases com efeito de estufa e de 

poluentes atmosféricos como o CO e o NOx, representando mais de 80% do impacte nesses 

indicadores. Por outro lado aparece a fase de produção que, para os indicadores de uso do 

solo, poluição da água do solo e formação de dioxinas e furanos, é a principal causadora dos 
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impactos. Os processos industriais e fluxos de materiais utilizados na fase de produção têm 

grande importância para o resultado final.  

 

Foi possível concluir que há certos factores determinantes para o impacte ambiental de 

automóveis, sendo estes a massa do veículo, os materiais que o constituem, a eficiência do 

motor, o tipo de combustível e a sua origem.  

 

5.2 Limitações 

 

Para a utilização da ferramenta de ACV é necessário um processo exaustivo e meticuloso de 

recolha de dados. No sector automóvel a obtenção destes dados torna-se muito complicada 

por ser de ordem confidencial e especialmente por não haver, em Portugal, o fabrico de 

modelos de automóveis de outras tecnologias de propulsão, sem ser a convencional.  

 

Os dados reais de produção da empresa Volkswagen foram conseguidos através do 

Inventário do Golf 1.4L, que se encontra desactualizado, uma vez que foi publicado em 2004. 

Estes factores levaram a que o preenchimento das lacunas de informação fosse feito com o 

recurso às bases de dados e a sua transformação a partir de informações recolhidas de 

relatórios do grupo e de inventários de emissão.  

 

O EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, que foi  a metodologia utilizada  

para determinar factores de emissão de poluentes, está em evolução, precisando de maior 

desenvolvimento ao nível do sector dos veículos ligeiros de passageiros e das várias  

tecnologias que o compõem.  

 

As bases de dados apresentam aproximações face à realidade, resultando em margens de 

erro superiores às de utilização de dados reais. Este é um factor especialmente importante 

para a modelação da fase de uso dos automóveis.  

 

5.3 Desenvolvimentos futuros 

 

Para estudos futuros, sugere-se o desenvolvimento de uma ferramenta de cálculo das 

pressões ambientais geradas por automóveis, mediante a introdução de variáveis e dados 

técnicos relativos a um veículo. Esta ferramenta funcionaria como uma calculadora para 

qualquer indivíduo utilizar com o fim de perceber o impacto ambiental causado pelo seu 

veículo, introduzindo parâmetros como a massa do veículo, a velocidade, tipo de veículo e 

taxa de ocupação.  
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Sugere-se também, a realização de uma análise de desempenho ambiental para a frota de 

veículos ligeiros de mercadorias, que tem uma expressão significativa na frota portuguesa, 

completando o sector dos veículos ligeiros em Portugal. Uma forma de enriquecer a análise 

realizada a automóveis seria através do estudo da introdução de outras tecnologias de 

veículos, não abordados na dissertação, como os veículos movidos a células de combustível 

e a gás natural. É de grande importância avaliar de que forma a introdução de tecnologias 

mais limpas, em desenvolvimento, pode reduzir o impacte da frota e custos associados, o 

que pode auxiliar o desenvolvimento de políticas de incentivos. Prever a poupança 

económica gerada pela introdução de veículos mais ecológicos, pode ser um factor de 

promoção para a troca de veículos convencionais mais antigos por novos mais ecológicos. 
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ANEXO I – Pressões ambientais por veículo analisado 

Tabela A1.1 Pressões por indicador, fase de vida e impacte global em pkm de cada veículo a gasolina analisado para o parque automóvel português 

 

Norma de emissão e cilindrada Fases do ciclo de 
vida 

WA                             
(L eq/pkm) 

RE                                    
(g eq/pkm) 

LU                                   
(cm2.a eq/pkm) 

GH                                
(gCO2 eq/pkm) 

PA                            
(g NOx eq/pkm) 

PWL                      
(g N eq/pkm) 

Pré-Euro <1.4 

Manufactura 0,31 45,92 16,14 32,55 1,20 0,00 

Fase de Uso 0,40 131,82 16,18 192,89 13,60 4,84 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,74 184,65 35,09 232,14 14,89 13,22 

Pré-Euro 1.4-2 

Manufactura 0,31 45,92 16,14 32,55 1,20 0,00 

Fase de Uso 0,48 158,74 19,49 231,90 15,55 5,78 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,82 211,57 38,40 271,15 16,83 14,17 

Pré-Euro >2 

Manufactura 0,31 45,92 16,14 32,55 1,20 0,00 

Fase de Uso 0,57 189,66 23,28 276,70 17,36 6,86 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,92 242,49 42,19 315,95 18,65 15,25 

Euro 1 <1.4 

Manufactura 0,29 44,81 15,97 29,59 1,19 23,02 

Fase de Uso 0,30 101,46 12,45 147,75 8,14 3,78 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 
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Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,64 153,17 31,19 184,03 9,42 35,18 

Euro 1  1.4-2 

Manufactura 0,29 44,81 15,97 29,59 1,19 23,02 

Fase de Uso 0,36 118,58 14,56 172,57 9,02 4,37 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,69 170,30 33,29 208,85 10,30 35,78 

Euro 1 >2 

Manufactura 0,29 44,81 15,97 29,59 1,19 23,02 

Fase de Uso 0,46 152,80 18,76 222,15 10,77 5,57 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,79 204,52 37,49 258,43 12,04 36,98 

Euro 2 <1.4 

Manufactura 0,28 43,73 15,80 29,45 1,18 22,25 

Fase de Uso 0,30 98,52 12,09 143,45 7,65 3,67 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,62 149,16 30,66 179,59 8,92 34,30 

Euro 2  1.4-2 

Manufactura 0,28 43,73 15,80 29,45 1,18 22,25 

Fase de Uso 0,33 111,03 13,63 161,58 8,29 4,11 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,66 161,67 32,20 197,72 9,56 34,74 

Euro 2  >2 

Manufactura 0,28 43,73 15,80 29,45 1,18 22,25 

Fase de Uso 0,46 152,02 18,66 220,96 10,39 5,55 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 
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Global 0,78 202,66 37,23 257,11 11,65 36,18 

Euro 3 <1.4 

Manufactura 0,29 42,67 15,63 27,28 1,16 21,50 

Fase de Uso 0,30 100,74 12,37 146,48 7,68 3,75 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,64 150,32 30,76 180,46 8,94 33,64 

Euro 3  1.4-2 

Manufactura 0,29 42,67 15,63 27,28 1,16 21,50 

Fase de Uso 0,36 118,62 14,56 172,39 8,59 4,38 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,69 168,20 32,96 206,36 9,85 34,26 

Euro 3  >2 

Manufactura 0,29 42,67 15,63 27,28 1,16 21,50 

Fase de Uso 0,41 135,60 16,65 196,99 9,46 4,97 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,74 185,18 35,04 230,97 10,72 34,86 

Euro 4 <1.4 

Manufactura 0,28 41,62 15,46 24,76 1,15 20,76 

Fase de Uso 0,31 102,59 12,59 170,87 7,36 7,36 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,63 151,11 30,82 202,33 8,60 36,50 

Euro 4  1.4-2 

Manufactura 0,28 41,62 15,46 24,76 1,15 20,76 

Fase de Uso 0,37 121,57 14,92 176,56 8,32 4,48 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 
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Global 0,69 170,09 33,15 208,02 9,57 33,62 

Euro 4  >2 

Manufactura 0,28 41,62 15,46 24,76 1,15 20,76 

Fase de Uso 0,49 162,13 19,90 235,33 10,39 5,90 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,81 210,65 38,13 266,79 11,64 35,04 

Euro 5  <1.4 

Manufactura 0,27 40,53 15,29 17,47 1,14 20,00 

Fase de Uso 0,31 102,96 12,64 149,45 7,53 3,83 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,62 150,40 30,69 173,61 8,76 32,21 

Euro 5   1.4-2 

Manufactura 0,27 40,53 15,29 17,47 1,14 20,00 

Fase de Uso 0,37 122,06 14,98 177,12 8,50 4,50 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,68 169,50 33,04 201,29 9,74 32,88 

Euro 5   >2 

Manufactura 0,27 40,53 15,29 17,47 1,14 20,00 

Fase de Uso 0,49 163,38 20,05 236,99 10,61 5,94 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,80 210,82 38,11 261,15 11,85 34,33 
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Tabela A1.2 Pressões por indicador, fase de vida e impacte global em pkm de cada veículo a gasóleo analisado para o parque automóvel português 

 

Norma de emissão e 
cilindrada 

Fase do ciclo de vida 
WA                             

(L eq/pkm) 
RE                                    

(g eq/pkm) 
LU                                   

(dm2.a eq/pkm) 
GH                                

(gCO2 eq/pkm) 

PA                            
(g NOx 
eq/pkm) 

PWL                      
(g N eq/pkm) 

Pré-Euro <1.4 

Manufactura 0,33 45,06 15,85 31,95 1,23 23,46 

Fase de Uso 0,34 116,39 10,74 168,43 6,35 3,76 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,71 168,36 29,36 207,08 7,67 35,60 

Pré.-Euro 1.4-2 

Manufactura 0,33 45,06 15,85 31,95 1,23 23,46 

Fase de Uso 0,34 116,39 10,74 168,43 6,35 3,76 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,71 168,36 29,36 207,08 7,67 35,60 

Pré-Euro >2 

Manufactura 0,33 45,06 15,85 31,95 1,23 23,46 

Fase de Uso 0,34 116,39 10,74 168,43 6,59 3,76 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,38 123,30 13,51 175,13 6,68 12,14 

Euro 1 1.4-2 

Manufactura 0,32 43,95 15,68 29,04 1,20 22,66 

Fase de Uso 0,29 97,36 8,98 142,43 5,61 3,18 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,64 148,21 27,43 178,16 6,90 34,22 

Euro 1 >2 
Manufactura 0,32 43,95 15,68 29,04 1,20 22,66 

Fase de Uso 0,38 129,66 11,97 188,74 7,12 4,16 
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Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,74 180,52 30,41 224,47 8,41 35,21 

Euro 2 1.4-2 

Manufactura 0,30 42,86 15,51 28,90 1,17 21,89 

Fase de Uso 0,29 99,07 9,14 143,45 5,69 3,23 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,64 148,84 27,42 179,05 6,95 33,51 

Euro 2 >2 

Manufactura 0,30 42,86 15,51 28,90 1,17 21,89 

Fase de Uso 0,38 129,66 11,97 187,31 7,12 4,16 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,73 179,43 30,24 222,91 8,38 34,44 

Euro 3 1.4-2 

Manufactura 0,29 41,81 15,34 26,74 1,14 21,14 

Fase de Uso 0,28 94,69 8,74 137,12 5,47 3,10 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,61 143,41 26,84 170,56 6,70 32,63 

Euro 3 >2 

Manufactura 0,29 41,81 15,34 26,74 1,14 21,14 

Fase de Uso 0,38 129,66 11,97 187,26 7,10 4,16 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,71 178,38 30,07 220,70 8,33 33,69 

Euro 4 <1.4 

Manufactura 0,28 40,75 15,17 24,30 1,11 20,40 

Fase de Uso 0,19 65,66 6,06 94,98 3,89 2,22 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 
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Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,51 113,32 24,00 125,98 5,09 31,00 

Euro 4 1.4-2 

Manufactura 0,28 40,75 15,17 24,30 1,11 20,40 

Fase de Uso 0,28 94,77 8,75 136,72 5,24 3,10 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,60 142,43 26,69 167,72 6,44 31,89 

Euro 4 >2 

Manufactura 0,28 40,75 15,17 24,30 1,11 20,40 

Fase de Uso 0,38 129,75 11,98 186,86 6,88 4,16 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,70 177,41 29,91 217,86 8,07 32,95 

Euro 5 1.4-2 

Manufactura 0,27 39,67 15,00 17,14 1,12 19,64 

Fase de Uso 0,28 95,54 8,82 137,83 5,26 3,13 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,59 142,12 26,59 161,67 6,46 31,15 

Euro 5 >2 

Manufactura 0,27 39,67 15,00 17,14 1,12 19,64 

Fase de Uso 0,38 129,62 11,97 186,68 6,85 4,16 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,69 176,19 29,73 210,52 8,05 32,18 
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Tabela A1.3 Pressões por indicador, fase de vida e impacte global em pkm de cada veículo a GPL analisado para o parque automóvel português 

 

Norma de emissão 
Fase do ciclo de 

vida 
WA                             

(L eq/pkm) 
RE                                    

(g eq/pkm) 
LU                                   

(cm2.a eq/pkm) 
GH                                

(gCO2 eq/pkm) 
PA                                   

(g NOx eq/pkm) 
PWL                             

(g N eq/pkm) 

Pré Euro 

Manufactura 0,29 40,95 14,62 28,52 1,15 19,64 

Fase de Uso 0,23 104,34 7,59 149,80 4,70 4,60 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,57 152,20 24,99 185,01 5,94 32,63 

Euro 1 

Manufactura 0,28 39,28 14,03 25,92 1,10 18,84 

Fase de Uso 0,23 104,34 7,59 149,80 2,37 4,60 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,56 150,53 24,39 182,41 3,57 31,83 

Euro 2 

Manufactura 0,27 38,35 13,88 25,80 1,07 18,84 

Fase de Uso 0,23 104,34 7,59 149,80 2,22 4,60 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,54 149,60 24,24 182,29 3,37 31,83 

Euro 3 

Manufactura 0,26 37,45 13,73 23,87 1,03 18,84 

Fase de Uso 0,23 104,34 7,59 149,80 1,90 4,60 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,53 148,69 24,10 180,36 3,02 31,83 

Euro 4 
Manufactura 0,25 36,54 13,59 23,20 1,02 18,20 

Fase de Uso 0,23 104,34 7,59 149,80 1,78 4,60 
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Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,52 147,79 23,95 179,69 2,90 31,19 

Euro 5 

Manufactura 0,24 34,12 9,73 22,30 0,84 17,31 

Fase de Uso 0,23 104,34 7,59 149,80 1,73 4,60 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,07 0,35 2,65 0,01 7,37 

Global 0,51 145,36 20,09 178,80 2,66 30,30 

 

Tabela A1.4 Pressões por indicador, fase de vida e impacte global em pkm de cada veículo híbrido eléctrico analisado para o parque automóvel português 

Norma de emissão 
Fase do ciclo de 

vida 
WA                             

(L eq/pkm) 
RE                                    

(g eq/pkm) 
LU                                   

(dm2.a eq/pkm) 
GH                                

(gCO2 eq/pkm) 
PA                            

(g NOx eq/pkm) 
PWL                      

(g N eq/pkm) 

Euro 4 

Manufactura 0,36 48,19 18,26 29,86 1,54 27,65 

Fase de Uso 0,22 72,77 8,93 105,87 5,74 2,77 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,15 0,37 2,74 0,01 7,39 

Global 0,62 127,95 29,98 142,52 7,37 38,83 

Euro 5 

Manufactura 0,35 47,11 18,09 21,06 1,53 26,89 

Fase de Uso 0,22 72,77 8,93 105,87 5,74 2,77 

Manutenção 0,03 5,83 2,42 4,05 0,08 1,01 

Eliminação 0,01 1,15 0,37 2,74 0,01 7,39 

Global 0,61 126,87 29,80 133,72 7,36 38,07 
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Tabela A1.5 Pressões por indicador, fase de vida e impacte global em pkm de cada veículo eléctrico a baterias analisado para o parque automóvel português 

 

Norma de 
emissão 

Fase do ciclo de 
vida 

WA                             
(L eq/pkm) 

RE                                    
(g eq/pkm) 

LU                                   
(cm2.a eq/pkm) 

GH                                
(gCO2 eq/pkm) 

PA                                   
(g NOx eq/pkm) 

PWL                             
(g N eq/pkm) 

Euro 5 

Manufactura 0,37 48,59 24,25 30,80 2,18 43,32 

Fase de Uso 0,33 27,32 36,63 40,71 3,32 7,22 

Manutenção 0,18 18,56 13,36 13,80 1,33 24,22 

Eliminação 0,03 2,42 1,03 3,37 0,03 7,83 

Global 0,92 96,89 75,27 88,69 6,86 82,59 
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ANEXO II – Informações para construção do 
inventário de ciclo de vida  

 

 

Tabela A2.1 Equações para o cálculo de consumos de combustível(FC) e factores de emissão de 

poluentes atmosféricos( CO, HC, NOx, PM). (Fonte: adaptado de EEA, 2013) 

 

Nº Equação 

25  

26 
 

27 
 

28  

30 
 

31 
 

35 
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Tabela A2.2 Equações para o cálculo de factores de emissão de outros poluentes (CO2, SO2, 

N2O,CH4) (Fonte: adaptado de EEA, 2013) 

 

Poluente Expressão Observações 

CO2 

 

FC – Consumo de 

combustível 

rH:C,m – rácio 

hidrogénio/carbono 

rO:C,m– rácio 

oxigénio/carbono 

SO2 

 

FC – Consumo de 

combustível 

kS,m – conteúdo de enxofre 

(kg/kg combustível) 

 

N2O 
 

EF – factor de 

equivalência base 

CMileage – distância 

percorrida na vida do 

veículo 

a,b - coeficientes 

Tabela A2.3 Coeficientes para o cálculo do consumo de combustível do veículo a 

gasolina(Fonte: EEA, 2013) 
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Tabela A2.4 Coeficientes para dos factores de emissão do veículo a gasolina(Fonte: EEA, 2013) 

 

 

Tabela A2.5  Factor de emissão de PM para veículos movidos a gasolina(Fonte: EEA, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 
 
 

 127 

Tabela A2.6 Coeficientes para cálculo de consumos e factores de equivalência do GPL(Pré-

euro). (Fonte: EEA, 2013) 

 

 

 

 

Tabela A2.7 Coeficientes para cálculo de consumos e factores de equivalência do GPL(Euro 1). 

(Fonte:  EEA, 2013) 

 

 

Tabela A2.8 Coeficientes para o cálculo do consumo de combustível do veículo a 

gasóleo(Fonte:EEA, 2013) 
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Tabela A2.9 Coeficientes para dos factores de emissão do veículo a gasóleo(Fonte: EEA, 2013) 
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Tabela A2.10 Coeficientes para o cálculo de consumo de combustível (FC) e poluentes do 

veículo híbrido eléctrico (expressão 35). (Fonte: EEA, 2013) 

Tabela A2.11 Factores de emissão de metano(mg/km). (Fonte:  EEA, 2013) 

Tabela A2.12 Factores de emissão de metais pesados (ug/kg de combustível). Fonte: adaptado 

de EEA, 2013) 

 

 

 

 

 

 

FE metais pesados (ug/kg combustível) 

 
Gasolina e HEV Gasóleo GPL 

Cd 10,8 8,7 10,6 

Cr 16 30,0 9,3 

Cu 42 21,2 37,7 

Pb 33,2 52,1 - 

Hg 8,7 5,3 - 

Ni 13 8,8 10,7 

Se 0,2 0,1 - 

Zi 2163 1738,0 2130,0 
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Tabela A2.13 Consumos e factores de emissão de CO2 e SO2  calculados 

 

 
Velocidade(km/h)  

 

Combustível Norma de 
emissão 

Cilindrada 
29,4 61 124 Consumo 

combinado(g/km) 
FE 

CO2(g/km) 
FE 

SO2(g/km) FC(Consumo em g/km) 

Gasolina 

Pré 

< 1.4 80,05 47,69 72,01 66,58 211,96 0,006 

1.4-2 94,86 58,02 87,69 80,19 255,27 0,006 

> 2 117,13 72,12 98,20 95,82 305,02 0,006 

1 

< 1.4 54,08 42,46 57,16 51,24 163,10 0,005 

1.4-2 66,25 49,58 63,85 59,89 190,66 0,007 

>2 86,16 63,63 81,78 77,19 245,72 0,005 

2 

< 1.4 54,87 40,02 54,38 49,75 158,38 0,007 

1.4-2 65,37 48,81 54,05 56,08 178,52 0,005 

>2 89,77 66,79 73,83 76,79 244,46 0,007 

3 

< 1.4 55,91 42,99 53,72 50,88 161,96 0,004 

1.4-2 67,31 50,73 61,70 59,91 190,72 0,005 

>2 82,48 59,62 63,39 68,49 218,04 0,007 

4 

< 1.4 44,79 36,22 49,72 43,58 138,73 0,001 

1.4-2 58,35 44,10 53,19 51,88 165,15 0,000 

>2 68,65 53,70 62,06 61,47 195,69 0,000 

5 

< 1.4 58,52 44,22 53,26 52,00 165,53 0,005 

1.4-2 68,64 53,79 62,53 61,65 196,27 0,006 

>2 101,18 71,34 75,09 82,54 262,74 0,008 

Gasóleo 

Pré 

< 1.4 69,32 43,46 75,34 62,71 196,74 0,006 

1.4-2 69,32 43,46 75,34 62,71 196,74 0,006 

> 2 69,32 43,46 75,34 62,71 196,74 0,006 

1 
1.4-2 54,59 42,99 59,78 52,46 164,59 0,005 

>2 73,95 58,61 77,00 69,85 219,17 0,007 

2 
1.4-2 57,94 44,43 57,76 53,38 167,48 0,005 

>2 73,95 58,61 77,00 69,85 219,17 0,007 

3 
1.4-2 54,50 44,05 54,51 51,02 160,08 0,005 

>2 73,95 58,61 77,00 69,85 219,17 0,007 

4 

< 1.4 33,57 31,41 41,05 35,34 110,89 0,004 

1.4-2 54,50 44,05 54,51 51,02 160,08 0,005 

>2 73,95 58,61 77,00 69,85 219,17 0,007 

5 
<2 54,57 44,20 55,42 51,40 161,26 0,005 

>2 73,90 58,56 76,78 69,74 218,83 0,007 

GPL Todas Todas 53,65 44,99 70,63 56,43 170,07 0,006 

HEV 4 e 5 Todas 31,91 31,13 47,39 36,81 117,19 0,004 
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Tabela A2.14 Factores de emissão de CO, NOx, HC, PM 

 

 

Combustível Poluente Norma de emissão 

FE por velocidade (g/km) 
FC combinado(g/km) 

29,4 61 124 

g/km g/km g/km kg/km 

Gasolina 

CO 

Pré 3,3E+01 2,1E+01 1,3E+01 2,3E-02 

Euro 1 2,2E+00 1,4E+00 3,7E+00 2,4E-03 

Euro 2 7,9E-01 5,7E-01 1,6E+00 9,9E-04 

Euro 3 4,9E-01 6,2E-01 2,6E+00 1,2E-03 

Euro 4 1,7E-01 2,5E-01 1,4E+00 5,9E-04 

Euro5 1,7E-01 1,3E-01 7,3E-01 3,4E-04 

Nox 

Pre<1,4 1,7E+00 2,0E+00 1,8E+00 1,8E-03 

Pre 1,4-2 2,0E+00 2,5E+00 3,4E+00 2,6E-03 

Pre>2 2,3E+00 3,0E+00 3,7E+00 3,0E-03 

Euro 1 3,1E-01 2,6E-01 7,2E-01 4,3E-04 

Euro 2 2,1E-01 2,3E-01 2,9E-01 2,4E-04 

Euro 3 8,1E-02 6,5E-02 8,8E-02 7,8E-05 

Euro 4 6,6E-02 3,6E-02 1,9E-02 4,0E-05 

Euro 5 3,3E-02 2,1E-02 1,1E-02 2,2E-05 

PM 

Euro 1 2,1E-03 2,1E-03 2,1E-03 2,1E-06 

Euro 2 2,1E-03 2,1E-03 2,1E-03 2,1E-06 

Euro 3 1,1E-03 1,1E-03 1,1E-03 1,1E-06 

Euro 4 1,1E-03 1,1E-03 1,1E-03 1,1E-06 

Euro 5 1,8E-03 2,0E-04 7,0E-04 9,0E-07 
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HC 

Euro 1 1,2E+00 9,4E-01 5,1E-01 8,7E-01 

Euro 2 4,1E-01 4,0E-01 3,9E-01 4,0E-01 

Euro 3 9,4E-02 1,4E-01 2,7E-01 1,7E-01 

Euro 4 1,2E-02 1,3E-02 2,1E-02 1,5E-02 

Euro 5 6,8E-03 5,4E-03 1,3E-02 8,3E-03 

Gasóleo 

CO 

Pré 7,8E-01 5,1E-01 3,4E-01 5,4E-04 

Euro 1 5,4E-01 2,5E-01 3,4E-01 3,8E-04 

Euro 2 4,6E-01 1,6E-01 9,1E-02 2,4E-04 

Euro 3 9,4E-02 3,7E-02 -8,8E-04 4,3E-05 

Euro 4 1,1E-01 2,7E-02 3,2E-03 4,7E-05 

Euro 5 6,0E-02 3,1E-02 6,5E-02 5,2E-05 

Nox 

Pré < 2 5,9E-01 4,4E-01 7,3E-01 5,9E-04 

Pré > 2 9,2E-01 7,3E-01 1,1E+00 9,3E-04 

Euro 1 7,0E-01 5,6E-01 8,2E-01 6,9E-04 

Euro 2 7,7E-01 5,6E-01 9,9E-01 7,7E-04 

Euro 3 7,9E-01 6,7E-01 1,1E+00 8,6E-04 

Euro 4 6,4E-01 4,3E-01 8,8E-01 6,5E-04 

Euro 5 6,2E-01 4,7E-01 7,6E-01 6,2E-04 

PM 

Pré 2,5E-01 1,4E-01 2,8E-01 2,2E-04 

Euro 1 1,1E-01 1,1E-01 1,1E-01 1,1E-04 

Euro 2 8,7E-02 8,7E-02 8,7E-02 8,7E-05 

Euro 3 5,2E-02 5,2E-02 5,2E-02 5,2E-05 

Euro 4 4,5E-02 4,5E-02 4,5E-02 4,5E-05 

Euro 5 6,0E-02 4,0E-02 2,0E-02 4,0E-05 

HC 
Euro 1 7,4E-01 1,4E+00 2,7E+00 1,6E+00 

Euro 2 1,3E-01 9,0E-02 2,2E-02 8,0E-02 
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Euro 3 8,9E-02 8,2E-02 6,8E-02 8,0E-02 

Euro 4 1,9E-02 4,7E-03 3,9E-02 1,9E-02 

Euro 5 1,2E-02 6,8E-03 3,7E-03 7,4E-03 

GPL 

CO 

Pré 3,6E+00 1,5E+00 2,1E+01 8,6E-03 

Euro1 1,7E+00 1,2E+00 6,7E+00 3,2E-03 

Euro2 1,2E+00 8,1E-01 4,5E+00 2,2E-03 

Euro3 4,9E-01 6,2E-01 2,6E+00 1,2E-03 

Euro4 1,7E-01 2,5E-01 1,4E+00 5,9E-04 

Euro5 1,7E-01 1,3E-01 7,3E-01 3,4E-04 

Nox 

Pré 2,0E+00 2,5E+00 3,0E+00 2,5E-03 

Euro1 3,8E-01 2,9E-01 3,6E-01 3,4E-04 

Euro2 1,4E-01 1,1E-01 1,3E-01 1,2E-04 

Euro3 8,1E-02 6,5E-02 8,8E-02 7,8E-05 

Euro4 6,6E-02 3,6E-02 1,9E-02 4,0E-05 

Euro5 3,3E-02 2,1E-02 1,1E-02 2,2E-05 

VOC 

Pré 1,4E+00 7,5E-01 4,1E-01 8,6E-04 

Euro1 7,4E-01 7,4E-01 7,4E-01 7,4E-04 

Euro2 1,8E-01 1,8E-01 1,8E-01 1,8E-04 

 

 

 

 

 

 


