
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente do Júri: Manuel Afonso Magalhães da Fonseca Almeida 
(Professor Associado com Agregação do Departamento de Engenharia 

Metalúrgica e de Materiais da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, Setembro 2011  

Pegada de Carbono do Grupo 
TRACAR 

Filipa Alexandra Marques Teixeira 

Dissertação submetida para obtenção do grau de 

MESTRE EM ENGENHARIA DO AMBIENTE – RAMO DE GESTÃO 

 
Orientador académico: Belmira de Almeida Ferreira Neto 

(Professora Auxiliar do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de 
Materiais da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) 

 

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA DO AMBIENTE 

Orientador na empresa: Osvaldo José M. Costa 
(Administrador do Grupo TRACAR) 

 



 
 

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA DO AMBIENTE 2010/2011  
 
 
 
Editado por  
 
FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO  
Rua Dr. Roberto Frias  
4200-465 PORTO  
Portugal  
 
Tel. +351-22-508 1400  
 
Fax +351-22-508 1440  
 
Correio electrónico: feup@fe.up.pt  
 
Endereço electrónico: http://www.fe.up.pt  
 
 
 
 
 
Reproduções parciais deste documento serão autorizadas na condição que 
seja mencionado o Autor e feita referência a Mestrado Integrado em 
Engenharia do Ambiente – 2010/2011 – Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2011.  
 
 
 
 
 
As opiniões e informações incluídas neste documento representam unicamente 
o ponto de vista do respectivo Autor, não podendo o Editor aceitar qualquer 
responsabilidade legal ou outra em relação a erros ou omissões que possam 
existir



i 
 

AGRADECIMENTOS 

A realização desta dissertação e a concretização de todos os objectivos propostos 

apenas foi possível devido ao contributo de várias pessoas, que de uma forma ou de 

outra contribuíram para a conclusão deste trabalho. A eles desejo expressar os meus 

sinceros agradecimentos: 

À Professora Belmira Neto por todo o seu apoio, orientação e disponibilidade 

demonstrada. Sem a sua ajuda teria sido impossível realizar este trabalho. 

Ao Dr. Osvaldo e a toda a equipa do Grupo TRACAR, que directa ou indirectamente 

contribuíram para a realização desta dissertação. Em especial ao Bruno Monteiro, a 

quem agradeço a paciência, apoio e disponibilidade que sempre demonstrou para 

responder a todas as questões colocadas, a sua ajuda foi sem dúvida imprescindível 

para a realização desta dissertação. 

A todos os meus amigos agradeço o incentivo, a amizade e paciência, em especial à 

Filipa Rodrigues que mesmo longe sempre me incentivou com as suas palavras de 

apoio às horas mais tardias. Ao César Barreira e à Sofia Nunes por todas as palavras 

de incentivo e momentos de descontracção. 

À minha família que sempre me forneceu todas as condições para a realização desta 

dissertação, agradeço a paciência, apoio e determinação, em especial à minha irmã 

Paula Teixeira, companheira de vida, sem o seu apoio, amizade e espírito crítico não 

teria sido possível concluir esta dissertação.  

Ao meu amigo de sempre, Rafael Pitão Freitas, agradeço a paciência, amizade, apoio 

e as palavras certas. A ele e à minha irmã dedico esta dissertação. 

 

  



ii 
 

RESUMO 

Este trabalho foi efectuado no âmbito do projecto GALP 20-20-20 na sua edição de 

2011 e, realizado por protocolo entre a GALP e a FEUP nas instalações da empresa 

TRACAR. O trabalho desenvolvido tem como objectivo quantificar a pegada de 

carbono do Grupo TRACAR no ano de 2010. Procedeu-se à avaliação recorrendo a 

metodologia do GHG Protocol e uma outra metodologia especificamente desenvolvida 

no âmbito deste trabalho.  

 

No cálculo da pegada de carbono são consideradas as emissões de gases com efeito 

de estufa associadas ao consumo de combustível (da frota nacional e internacional da 

TRACAR), dos reboques refrigerados, das deslocações dos trabalhadores (viagem 

casa-trabalho-casa) e da frota de assistência e serviços administrativos. São também 

contabilizadas as emissões de gases com efeito de estufa provenientes do consumo 

de electricidade das três instalações do Grupo TRACAR (Pedroso, Santa Iria de Azóia 

e Faro). O resultado final da pegada de carbono expressa o total das emissões de 

gases com efeito de estufa emitidos pelas actividades enunciadas anteriormente, o 

resultado é expresso em toneladas de CO2 equivalente (t CO2eq). 

 
A pegada de carbono calculada a partir do GHG Protocol foi estimada usando três 

factores de emissão diferentes (EUA, Reino Unido e para um outro designado por 

Outro País). Conclui-se que os resultados obtidos não diferem significativamente entre 

si. O valor da pegada de carbono do Grupo TRACAR mais elevado (igual a 20112 t 

CO2eq) foi calculado usando os factores de emissão dos EUA. O valor da pegada de 

carbono estimado a partir da metodologia desenvolvida não difere muito dos 

resultados obtidos pelo GHG Protocol (igual a 19756 t CO2eq). O valor da pegada de 

carbono reportado à distância percorrida pela frota foi de 882 g CO2eq/km (valor 

calculado pela metodologia desenvolvida). 

 
O consumo de combustível da frota da TRACAR é a actividade responsável pela 

maioria das emissões de gases com efeito de estufa, contribuindo com cerca de 98% 

das emissões que integram a pegada de carbono. O valor da pegada de carbono é 

significativamente influenciado pelos factores de emissão utilizados. Estes são 

específicos do país, ano, tipo de combustível, cilindrada e tecnologia do motor. Por fim 

realça-se a importância da disponibilização para a empresa de uma ferramenta 

informática (desenvolvida em Excel) que possibilita o cálculo, de um modo expedito, 

da pegada de carbono específica da empresa TRACAR.  
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ABSTRACT 

This work was developed under the Project GALP 20-20-20 in his 2011 edition and 

performed by a protocol between GALP and FEUP on TRACAR´s facilities. This work 

quantifies the carbon footprint of Portuguese company from transportation sector - 

TRACAR Group, during 2010. For this the GHG Protocol methodology was used. At 

the same time proceeded to the same evaluation using a methodology specifically 

developed in this work. 

Carbon footprint is calculated for the greenhouse gases emissions associated with the 

consumption of fuel: for the national and international TRACAR´s fleet, refrigerated 

trailers, the workers trips (travel between home-work-home) and support/administrative 

services fleet. Greenhouse gases emissions due to electricity consumption of the three 

TRACAR Group facilities (Pedroso, Santa Iria de Azóia and Faro) are also accounted. 

The end result of the carbon footprint expresses the total emissions of greenhouse 

gases emitted by the activities listed above; the result is expressed in tonnes of CO2 

equivalent (t CO2eq). 

The carbon footprint calculated from the GHG Protocol was estimated using three 

different emission factors (U.S., UK and other one nominee another country). The 

results obtained do not differ significantly. The largest total footprint (equal to 20,112 t 

CO2eq) was calculated using the U.S. emission factors. The value of the carbon 

footprint estimated from the other methodology does not differ much from results 

obtained by the GHG Protocol (equal to 19,756 t CO2eq).The value of the carbon 

footprint reported to the distance traveled by the fleet was 882 g CO2eq/km (value 

calculated by the methodology specifically developed in this work).  

 

This study revealed that the fleet´s (national and international) fuel consumption is the 

activity responsible for most greenhouse gases emissions, contributing about 98% of 

emissions that account for the carbon footprint. The value of the carbon footprint is 

significantly influenced by the emission factors used. These vary by country, year, fuel 

type, engine capacity and engine technology. Finally, within this study a software tool 

(developed in Excel) was developed to allow to be made available to the company that 

allows for the calculation, by using a simple interface with the tool user, of the specific 

TRACAR´s carbon footprint.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A PROBLEMÁTICA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

A problemática das alterações climáticas tem vindo a ser fortemente discutida por 

várias entidades, ao longo desta última década. Uma última avaliação, com data de 

2007 e publicada pelo Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas afirma 

que as alterações climáticas são inequívocas. O relatório afirma que é possível 

verificar que a temperatura média do ar e do mar, o degelo e o nível médio do mar têm 

vindo a aumentar. A principal causa deste fenómeno relaciona-se com as emissões 

dos gases de efeito de estufa (GEE). Constata-se que entre os anos de 1970-2004 

houve um aumento de 70% destas emissões, este aumento está associado às 

actividades relacionadas com a produção de energia, aos transportes e à generalidade 

das operações industriais (IPCC, 2007). 

A ferramenta jurídica com mais impacte no combate às alterações climáticas é o 

Protocolo de Quioto. No âmbito deste protocolo alguns dos países industrializados, 

incluindo Portugal, assumiram o compromisso de diminuírem as suas emissões de 

GEE. O Protocolo de Quioto foca a emissão de seis gases que contribuem para o 

efeito de estufa, promovendo a sua monitorização. Os gases em foco são o dióxido de 

carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), os hidrofluorcarbonetos (HFC) 

os perfluorados (PFC) e o hexafluoreto de enxofre (SF6) (APA, 2011). 

Portugal assinou o Protocolo de Quioto a 31 de Maio de 2002, tendo assumido o 

compromisso de entre 2008 e 2012 diminuir em 27% as emissões de GEE relativas ao 

ano de 1990 (APA, 2011). No entanto, as emissões foram superiores ao estabelecido, 

tendo um crescimento de 3% por ano até 2005 (APA, 2011). No ano de 2008 verificou-

se que as emissões de GEE estavam 30% acima do valor de 1990 (ano de referência). 

Os sectores maioritariamente responsáveis por este acréscimo e, que somam cerca 

de 50% das emissões totais de GEE, foram os sectores de transformação e produção 

de energia (24,8%) e os transportes (24,3%) (REA, 2009).  

A Figura 1 ilustra para 1990 e 2005 a cota de GEE emitidos pelos vários sectores 

económicos. Salienta-se o sector dos transportes como um dos maiores contribuidores 

para a emissão de gases com efeito de estufa e permite concluir sobre a 

preponderância do transporte rodoviário, para 1990 e para 2005, no que respeita às 

emissões de GEE. 
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1.2 O SECTOR DOS TRANSPORTES 

Nas circunstâncias actuais o sector dos transportes está directamente associado ao 

crescimento económico de um país, proporcionando e reforçando a sua posição 

competitiva. A Figura 2 ilustra essa mesma relação através da proporcionalidade entre 

o aumento do PIB e o aumento da quantidade de mercadorias transportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Emissões de GEE, por sector UE27 (PET, 2009) 

Figura 2. Evolução do PIB, do transporte de passageiros e 
mercadorias na UE25 (PET, 2009). Em ordenadas é expresso o 
crescimento em %. 
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Dados nacionais indicam que em 2006 foram transportados por via rodoviária, 

ferroviária e marítima, 314 milhões de toneladas de mercadorias dentro do território 

nacional. No entanto, cerca de 93% desta carga foi transportada por via rodoviária.  

No transporte internacional (no conjunto importações/exportações) o transporte 

rodoviário toma o segundo lugar, representando, em 2006, 35% do tráfego total. No 

entanto, quando se analisam somente as exportações nacionais, constata-se que o 

transporte rodoviário é o preferencial, representando 54% do total de exportações 

(PET, 2009). A Figura 3 expressa a evolução da quantidade em milhares de toneladas 

de mercadorias exportadas por tipos de transporte entre 1997-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 O CONCEITO DE PEGADA DE CARBONO  

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

poluentes com efeito de estufa. A importância do sector reflecte-se no facto de que um 

aumento da actividade do sector dos transportes acarreta um aumento da emissão 

destes gases e consequentemente um aumento do impacte ambiental no que respeita 

às alterações climáticas. Actualmente são muitas as empresas e os organismos que 

se preocupam em avaliar as suas emissões de gases que contribuem para o efeito de 

estufa. Para isso, recorre-se cada vez mais à avaliação da pegada de carbono que 

permite também inferir sobre a eficiência energética associada a uma actividade. 

Embora uma definição clara sobre pegada de carbono não esteja disponível na 

bibliografia, alguns autores (Wiedmann, 2008) definem-na como sendo a medida da 

Figura 3. Evolução do tráfego internacional de mercadorias 
exportadas por modos de transporte (PET, 2009)  
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quantidade de emissões totais de dióxido de carbono que são geradas directa e 

indirectamente por uma actividade (pegada de carbono de uma actividade) ou que é 

acumulada durante o ciclo de vida de um produto (pegada de carbono de um produto) 

(Wiedmann, 2008). Esta definição foca apenas a emissão de dióxido de carbono não 

contabilizando outros GEE. Existem no entanto, outros autores que avaliam um 

número alargado de GEE. Um exemplo de uma definição alternativa para a pegada de 

carbono é da Carbon Trust (2007) que afirma que esta é uma metodologia usada para 

estimar a totalidade de emissões de GEE expressa em carbono equivalente, de uma 

actividade ou, de um produto ao longo do seu ciclo de vida. 

 

1.3.1. A Pegada de Carbono nos transportes: estado da arte 

 

Actualmente não existe nenhuma metodologia consensual para o cálculo da pegada 

de carbono. Existem várias metodologias. As mais utilizadas são as metodologias PAS 

2050, DEFRA e o GHG Protocol. A metodologia PAS 2050 foi publicada em 2008 pela 

comissão inglesa BSI British Standards, esta metodologia permite o cálculo de 

emissões de GEE associados a serviços e produtos, assim como na avaliação interna 

do ciclo de vida das emissões de bens e serviços já existentes (BSI, 2008). 

A metodologia DEFRA lançada em 2009 em Inglaterra pelo Department for 

Environment, Food and Rural Affairs, é um guia que auxilia as empresas e negócios a 

medir e reportar as suas emissões de GEE. É uma metodologia que utiliza factores de 

emissão específicos para o Reino Unido e disponibiliza publicamente folhas de cálculo 

que apoiam e facilitam o cálculo da pegada de carbono (DEFRA, 2009) 

A metodologia GHG Protocol fornece normas e directrizes que ajudam na 

quantificação da pegada de carbono, dando exemplos de como estabelecer os limites 

do inventário das emissões de GEE, dando orientação do tipo de emissões a incluir no 

estudo. Disponibiliza também ferramentas de cálculo para vários sectores específicos 

e sectores cruzados, onde é possível seleccionar os factores de emissão a utilizar 

(WBCSD/WRI, 2004). 

 

Foram revistos alguns estudos bibliográficos que focam a inventariação de GEE e 

avaliação da pegada de carbono em empresas de transportes. Um dos estudos 

identifica e quantifica as entradas de recursos e as saídas ambientais associadas a 

cada etapa do ciclo de vida dos transportes de passageiros (automóveis e autocarros) 

nos Estados Unidos (Chester, 2008). Este estudo contempla a manufactura dos 
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veículos, manutenção, infra-estruturas (construção e manutenção de estradas e 

parques), iluminação (estradas e parques), seguro dos transportes e produção e 

consumo de combustíveis (gasolina e gasóleo). São considerados cinco tipos de 

veículos distintos, nomeadamente, Sedan, SUV, Pickup, Bus e Bus (para hora de 

ponta). Este estudo considera as emissões de CO2, CH4 e N2O. Os resultados obtidos 

são reportados ao quilómetro percorrido. Sendo de 380 g CO2eq. (Sedan), 450 g 

CO2eq (SUV), 620 g CO2eq (Pickup), 680 g CO2eq (Bus) e de 850 g CO2eq (Bus na 

hora de ponta). Foi também calculada a pegada de veículos no geral para três cidades 

dos Estados Unidos. Os resultados obtidos expressos em gramas de CO2 por 

quilómetro percorrido são de 1,70 (São Francisco), 2,40 (Chicago) e 2,10 (New York). 

 

Um outro estudo propõe um método para calcular a pegada de carbono associada às 

cadeias de abastecimento marítimas (Leonardi, 2010). Aqui é usada a metodologia 

DEFRA (DEFRA, 2009) para o cálculo da pegada de carbono, usando dados de um 

estudo realizado por Browne (2005) para o sector marítimo do Reino Unido, França e 

Bélgica em 2008. Foram analisadas cadeias de abastecimento de mobília e fruta. As 

actividades consideradas incidem sobre aquelas decorrentes da movimentação desde 

a partida do porto de origem até à chegada ao porto de destino. Para além da 

contabilização do combustível gasto foram também contabilizadas algumas emissões 

indirectas associadas ao transporte para fornecimento de combustível aos terminais 

de abastecimento que se encontram nos portos. Conclui-se que a viagem mais longa 

(25 700 km) é responsável pela emissão de cerca de 880 g CO2eq. por quilograma de 

produto transportado. 

 

A nível nacional a empresa Luís Simões reportou no seu Relatório de Sustentabilidade 

2009, informação acerca das emissões de GEE emitidas como consequência da sua 

actividade. Esta empresa tem como principais sectores de actividade: transporte de 

mercadorias, logística e manutenção, estando o seu raio de actuação, 

maioritariamente na Península Ibérica. A informação das emissões de GEE constante 

no Relatório de Sustentabilidade está dividida em emissões associadas ao transporte 

e emissões associadas às actividades realizadas nas instalações. Os resultados 

mostram que no ano de 2009, a empresa foi responsável pela emissão de 1003 t 

(CO2eq/l)/1000km. As emissões de GEE associadas às instalações englobam as 

emissões do consumo de electricidade associadas aos centros de operações 

logísticas, aos centros de assistência técnica e às áreas administrativas em Portugal e 

Espanha. As emissões indirectas associadas ao consumo de electricidade foram 

contabilizadas em cerca de 4731 t CO2eq.  
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Estes valores foram, comparados com actividades realizadas em anos anteriores, 

concluindo-se que em relação às emissões associadas à sua frota, houve um 

decréscimo de cerca de 3,4% em relação a 2007. Este facto deve-se à implementação 

do programa Eco-driving, pretendendo a Luís Simões uma redução anual no consumo 

de combustível de cerca 500000 litros.  

 

Uma outra empresa nacional (CTT- Correios de Portugal, S.A) demonstra ter 

preocupações associadas com a redução de emissão de GEE quantificando-os e 

impondo metas para a redução. Esta empresa quantifica para 2009 as emissões de 

GEE (CO2, CH4 e N2O) resultantes da sua actividade. A frota da empresa é estimada 

para um total de 3491 veículos (em regime de exploração directa) para a actividade de 

distribuição postal (CTT, 2009) 

A avaliação recorre à metodologia do GHG Protocol e estima as emissões directas 

GEE provenientes do consumo de combustível pela frota (valor estimado de 15156 t 

CO2eq.) e do consumo de gás natural nas instalações (valor de 504 tCO2eq). As 

emissões indirectas estão associadas com o transporte aéreo (de correspondência e 

viagens em serviço), e foram estimadas em cerca de 10517 t CO2eq. O consumo de 

electricidade contabilizou cerca de 20897 t CO2eq. 

Face a estes resultados os CTT delinearam alguns objectivos para o ano de 2010, 

entre eles a redução em 2% das emissões de CO2 e a redução do consumo de 

combustíveis em 2% relativamente aos resultados obtidos em 2009. 

 

Uma outra empresa de transportes e logística sediada no Reino Unido estimou em 

2009 a sua Pegada de Carbono, pois acredita que este sector tem um papel crucial na 

redução dos GEE, ajudando assim a atingir a meta estabelecida pelo Protocolo de 

Quioto (Tenens, 2011). 

 A Pegada de Carbono foi estimada em cerca de 12712 t CO2eq, este resultado incluiu 

as emissões provenientes do consumo de combustível e emissões associadas ao 

consumo de electricidade. No ano de 2009 a totalidade da frota percorreu cerca de 13 

065 255 km, tendo emitido cerca de 9 619 t CO2eq, o que representa 0,73 kgCO2 

eq/km. 

As emissões de CO2 associadas às actividades dos armazéns (inclui uso de energia 

para aquecimento e gasto de combustível das empilhadoras) foram estimadas em 

3096 toneladas de CO2. 

Com vista à redução da sua Pegada de Carbono a empresa iniciou em 2009 um 

projecto que consiste na aquisição de veículos com tecnologia que utiliza 

simultaneamente diesel e gás natural comprimido, permitindo assim uma redução das 
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emissões de GEE. Está nos planos futuros da empresa substituir o gás natural pelo 

biometano, reduzindo assim a sua dependência dos combustíveis fosseis. 

 

1.4 OBJECTIVOS E ÂMBITO DESTE TRABALHO 

O trabalho apresentado foi desenvolvido na empresa TRACAR - Transportes de Carga 

e Comércio, S.A.. Esta empresa tem como principal área de actividade o transporte 

nacional e internacional de mercadorias. 

O objectivo visa a quantificação da pegada de carbono do grupo TRACAR para o ano 

de 2010 usando a metodologia do GHG Protocol e uma metodologia desenvolvida 

especifica para este trabalho. Este objectivo é atingido por consideração das emissões 

de GEE associadas ao consumo energético nas instalações da empresa (Pedroso, 

Faro e Santa Iria de Azóia), ao consumo de combustível relativo às deslocações 

efectuadas pelos trabalhadores, assistência em viagem, ao consumo de combustível 

associado à refrigeração dos reboques refrigerados e aos trajectos nacionais e 

internacionais realizados pela totalidade da frota pertencente à TRACAR. 

O somatório destas componentes possibilita a quantificação da pegada total da 

empresa.  

 

 

1.5 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO  

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. O capítulo 2 apresenta o grupo 

TRACAR. Inicialmente é descrito o grupo TRACAR no geral e a sua história, de 

seguida descritas as instalações do grupo e as frotas nacional e internacional.  

O capítulo 3 descreve as metodologias utilizadas no cálculo da pegada de carbono e 

identifica as emissões de GEE de todas as actividades consideradas neste trabalho. 

São indicados os métodos de cálculo utilizados por cada metodologia, assim como os 

factores de emissão utilizados. Por fim são calculadas as emissões de GEE 

associadas a todas as actividades e apresentado o cálculo final da pegada de carbono 

do grupo TRACAR para cada uma das metodologias usadas. 

O capítulo 4 discute, analisa e compara os resultados obtidos para cada uma das 

metodologias com base nos factores de emissão utilizados. 

Por último, o capítulo 5 apresenta as principais conclusões deste trabalho, 

considerando as duas metodologias utilizadas e os casos de estudo apresentados. 

São também sugeridos trabalhos futuros no âmbito deste tema. 
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CAPÍTULO 2. APRESENTAÇÃO DO GRUPO TRACAR 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO  

 

A TRACAR- Transportes de Carga e Comércio, S.A., foi fundada em 1961. A TRACAR 

é uma empresa especializada em transporte de mercadorias e logística e a sua sede 

está localizada em Vila Nova de Gaia. 

 

Dispõe de instalações e armazéns próprios em Vila Nova de Gaia, Santa Iria de Azóia 

e Faro, inseridas em parques com uma área total de 12000 m2. 

Actualmente a TRACAR administra um grupo de 6 empresas: TRACAR, TSM- 

Transportes Silva Marques, TRACARSAV, TRACAR España, S.L, TRACARLOG e 

TRACARENT. A Figura 4 identifica a área de actividade de cada empresa do Grupo 

TRACAR, que incluem o transporte de mercadorias, logística, manutenção (apoio às 

viaturas) e aluguer de viaturas. 

Figura 4. Áreas de act ividade das seis empresas do Grupo TRACAR. 

 

Com cerca de 300 trabalhadores, esta empresa não tem apenas como alvo o mercado 

nacional mas também o mercado internacional, sendo por isso o transporte nacional e 

o transporte internacional de mercadorias a principal actividade do Grupo TRACAR. 

Foi com a criação, em 2005 da empresa Tracar España, S.L. em Barcelona, que o 

Grupo TRACAR alargou o seu negócio ao âmbito internacional.  

 

O grupo fornece assim serviços, em Portugal e na Europa dos mais variados tipos 

dispondo para isso de uma frota de 208 veículos com várias características de modo a 

fazer face aos diversos pedidos dos clientes, entre eles, por exemplo, o transporte 

produtos alimentares, de produtos de temperatura controlada. 

 

Grupo 

TRACAR       

Área de 
actividade 

Transportes Transportes Manutenção Transportes Logística 
Aluguer 

de 
viaturas 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES  

 

O grupo TRACAR possui três instalações no território nacional. Uma em Vila Nova de 

Gaia, onde está a sua sede, outra em Santa Iria de Azóia e por fim outra em Faro. As 

instalações de Vila Nova de Gaia incluem um edifício administrativo, que contem três 

pisos. No primeiro piso existe uma zona de refeições com apoio de cozinha, os 

balneários dos motoristas e o gabinete médico. Neste piso existe ainda uma sala de 

conferências. No segundo piso está a recepção, uma sala de reuniões e os 

departamentos de tráfego nacional e internacional. No último piso estão os 

departamentos administrativos e contabilísticos assim como duas salas de reuniões. 

Neste edifício estão também os arquivos da empresa.  

No edifício adjacente a este encontra-se a oficina e o departamento de manutenção. 

Nestas instalações existem também dois terminais de abastecimento e um terminal de 

limpeza automática de viaturas, assim como um armazém de apoio logístico.  

As outras duas instalações são de menores dimensões possuindo apenas pequenos 

armazéns e gabinetes de apoio logístico. Nas instalações de Santa Iria de Azóia há 

também um terminal de abastecimento de combustível e um terminal de limpeza de 

viaturas. 

As emissões de GEE das instalações estão associadas ao consumo de electricidade 

resultante de utilização de material electrónico (computadores, impressoras) e à 

iluminação.  

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DA FROTA NACIONAL 

 

A frota nacional é composta por 147 veículos, geridos através de três Centros de 

Controlo de Tráfego localizados em Vila Nova de Gaia, Santa Iria de Azóia e em Faro. 

Esta frota é caracterizada por três diferentes categorias de veículos (Tabela 1) de 

diversas marcas (DAF, Volvo, Scania, entre outros) com serviço nos mais variados 

destinos, tais como por exemplo, Lisboa, Coimbra, Faro, Vila Real. A frota nacional 

percorreu aproximadamente 14 milhões de quilómetros em 2010. 
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Tabela 1. Características das três categorias de veículos da frota nacional 

 

Nº 

veículos 

Capacidade 

(m3) 

Capacidade 
máxima de 

Carga 
(toneladas) 

Altura 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Largura 
(m) 

Semi-reboque 

(conjunto articulado) 

 

94 90  25  2,42  13,5  2,65  

Viatura Média (rígida) 

 

12 50 10 ou 15 2,7 8,5 2,42 

Viatura de distribuição 

41 35 3,5 ou 5 2,4 5,9 2,4 

 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DA FROTA INTERNACIONAL 

 

A frota internacional é constituída por 61 veículos, efectuando serviços nos mais 

variados destinos, como por exemplo, Espanha, França e Itália. Esta é uma frota mais 

recente, visto ter sido apenas no ano de 2005 que o Grupo TRACAR decidiu alargar o 

seu negócio internacionalmente. Esta frota é gerida a partir das instalações de Vila 

Nova de Gaia e Barcelona, havendo um controlo por GPS e via satélite. A frota 

internacional é caracterizada apenas por um tipo de veículo (Tabela 2), possuindo 

veículos de diversas marcas (DAF, Mercedes, Volvo, entre outros). 

Esta frota percorreu, no ano de 2010 aproximadamente 8 milhões de quilómetros.  
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Tabela 2. Características do veículo da frota internacional 

Semi-reboque 

(conjunto 

articulado) 

Nº 

veículos 

Capacidade 

(m3) 

Capacidade 
máxima de 
Carga (t) 

Altura 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Largura 
(m) 

61 90  25  2,42  13,5  2,65  

 

2.5 CARACTERIZAÇÃO DOS REBOQUES REFRIGERADOS 

Estes reboques possuem um sistema de refrigeração no qual permite transportar 

carga que necessite de temperatura controlada, como por exemplo alimentos ou 

produtos congelados. Este sistema de refrigeração é alimentado a diesel e possui um 

depósito independente. A TRACAR possui 42 reboques refrigerados para transporte 

nacional e internacional. As características são identificadas na Tabela 3. 

  

Tabela 3. Características dos reboques refrigerados 

Reboques 

refrigerados 

 

Nº Reboques 
Capacidade 

(m3) 

Capacidade 
máxima de 
Carga (t) 

Altura 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Largura 
(m) 

42 90  25  2,42  13,5  2,65  
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CAPÍTULO 3. CÁLCULO DA PEGADA DE CARBONO 

 

O cálculo da pegada de carbono foi realizado utilizando duas metodologias: a 

metodologia GHG Protocol e uma outra metodologia desenvolvida especificamente 

para este trabalho, estas diferem essencialmente nos factores de emissão utilizados, 

ambas as metodologias consideram as emissões de CO2, CH4 e N2O.  

Para o cálculo das emissões de GEE foi realizado um inventário, para as duas 

metodologias utilizadas de todos os dados de actividade necessários. As actividades 

consideradas para estimar a pegada de carbono do grupo TRACAR foram, o consumo 

de combustível associado às duas frotas (nacional e internacional) que inclui o 

consumo do sistema de refrigeração dos reboques refrigerados, às deslocações dos 

trabalhadores e dos veículos de assistência. Foram também contabilizadas as 

emissões associadas ao consumo de electricidade em todas as instalações da 

TRACAR. 

 

3.1 ANÁLISE DO INVENTÁRIO 

 

A realização do inventário é uma das fases mais importantes no cálculo da pegada de 

carbono, pois a qualidade dos dados reflecte-se na qualidade do resultado final. 

O levantamento da informação necessária consistiu em organizar numa base de 

dados em Excel, que integra informação sobre os consumos de combustível, distância 

percorrida relativas à totalidade da frota da TRACAR, à frota de assistência e 

manutenção e às deslocações dos trabalhadores. Quanto aos reboques refrigerados 

recolheu-se informação da quantidade de combustível consumido. A informação foi 

recolhida especificamente para a frota de trajecto nacional e para a frota de trajecto 

internacional. Foi também recolhida e compilada informação sobre os consumos de 

electricidade com base na facturação das várias instalações do grupo. 

A informação recolhida inclui, para os 208 veículos da TRACAR, dados acerca do tipo 

de veículo (semi-reboque, viatura média ou viatura de distribuição), o seu ano de 

aquisição, a marca (por exemplo, Volvo, Daf), a empresa do grupo TRACAR a que 

pertence, o consumo médio anual de combustível (l/100 km) bem como o registo do 

consumo anual de combustível (litros) para cada veículo, a distância percorrida em 
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quilómetros por cada veículo, a cilindrada (cm3) e por fim a tecnologia do motor de 

acordo com as directivas de emissão Europeias.  

 

3.1.1 Inventário frota nacional 

 

A frota nacional da TRACAR, no ano de 2010, incluía 147 veículos. Os dados relativos 

à marca, ano de aquisição, empresa, cilindrada e tecnologia do motor de cada veículo 

foram usados na construção de uma base de dados. Relativamente aos dados do 

registo anual do consumo de combustível e da distância percorrida por cada veículo 

em 2010, foram consultados a partir do registo efectuado pelos motoristas aquando do 

abastecimento, neste registo são indicados os litros de combustível abastecidos e os 

quilómetros totais que o veículo apresenta antes de cada abastecimento. Os 

quilómetros anuais percorridos por cada veículo foram estimados através da 

subtracção dos quilómetros registados no último dia abastecimento do ano de 2010 

pelos quilómetros registados no primeiro abastecimento desse ano. A média de 

consumo (l/100 km) foi obtida a partir dos quilómetros totais percorridos por cada 

veículo 

A Tabela 4 apresenta a informação compilada para a frota nacional. A Tabela A.1 do 

Anexo A inclui a totalidade da informação recolhida. 

 

Tabela 4. Informação compilada para a frota nacional para o ano 2010 

Tipo de 
Veículo 
 (nº de 

veículos) 

Ano de 
aquisição 

Média 
anual de 
consumo 
(l/100 km) 

Registo do 
consumo 
de diesel 

(l) 

Distância 
percorrida 

(km) 

Cilindrada 
(cm3) 

Tecnologia 
motor 

Semi-
reboque (94) 

  
 

3633091 10580321 

    

1995 21,23 6692 Euro I 

a a a a 

2009 48,23 12903 Euro V 

       

Viatura 
média (12) 

   

276746 1155773 

    

1992 21,15 7146 Euro I 

a a a a 

2009 31,43 9839 Euro IV 

        

Viatura 
distribuição 

(41) 

  
 

578507 2768186 

    

1997 8,91 2800 Euro I 

a a a a 

2008 35,91 12130 Euro V 
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3.1.2 Inventário frota internacional 

 

A frota internacional possuiu menos veículos do que a frota nacional, sendo 

constituída por 61 veículos. Foi recolhida informação relativa à marca, ano de 

aquisição, empresa, cilindrada e tecnologia do motor de cada veículo (ex: euro I, euro 

II, entre outros). A informação foi recolhida e organizada de forma semelhante à 

descrita na secção anterior. O registo de consumo de combustível e a distância 

efectuada por cada veículo são registados pelo motorista. O abastecimento destes 

veículos internacionais é normalmente efectuado fora de Portugal, sendo que o 

motorista no momento do abastecimento regista os quilómetros que o veículo indica e 

a quantidade de combustível abastecido. Posteriormente, o departamento de tráfego 

internacional da TRACAR calcula as médias mensais dos consumos de combustível 

para cada veículo.  

Estes valores foram usados para calcular a média anual de consumo de combustível 

para cada veículo. O registo da distância percorrida por cada veículo foi estimado por 

subtracção dos quilómetros registados no último dia abastecimento do ano de 2010 

pelos quilómetros registados no primeiro abastecimento desse ano. 

 A Tabela 5 apresenta a informação compilada para a frota internacional. A Tabela B.1 

do Anexo B inclui a totalidade da informação recolhida. 

 

Tabela 5. Informação compilada para a frota internacional em 2010 

Tipo de 
Veículo     
(nº de 

veículos) 

Ano de 
aquisição 

Média 
anual do 
consumo 
(l/100 km) 

Registo do 
consumo 
de diesel 

(l) 

Distância 
percorrida 

(km) 

Cilindrada 
(cm3) 

Tecnologia 
motor 

Semi-
reboque    

(61) 

    

28 58517 78 90253 

    

2001 33,83 10640 Euro III 

a a a a 

2009 40,45 12902 Euro V 

        

 

3.1.3 Inventário dos consumos dos reboques refrigerados 

 

Estes reboques possuem um depósito de combustível independente que é abastecido 

nos terminais de abastecimento das instalações da TRACAR. Estes reboques, 

utilizados tanto na frota nacional como internacional, são atrelados aos tractores semi-

reboques. O consumo de combustível associado ao sistema de refrigeração é 
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independente dos quilómetros percorridos, havendo apenas consumos de combustível 

quando o sistema de refrigeração é necessário. O sistema de refrigeração não é 

contínuo, apenas é accionado quando a temperatura da câmara começa a baixar. O 

abastecimento é realizado pelos motoristas que registam a quantidade abastecida. 

Para o inventário dos consumos destes reboques em 2010 foi recolhida a quantidade 

de combustível consumida em cada reboque (Tabela C1 do Anexo C). A quantidade 

de combustível consumido pela totalidade dos reboques refrigerados em 2010 foi de 

77 655 litros. 

 

3.1.4 Inventário da frota de assistência 

 

A frota de assistência é constituída por quatro veículos ligeiros. Três destes prestam 

assistência em viagem à frota nacional, e serviços relacionados com a oficina 

responsável pela manutenção e reparação dos veículos pertencentes à frota da 

TRACAR. O outro veículo é utilizado pelos serviços administrativos. Para cada veículo 

foi compilada informação, para 2010, relativa à quantidade de combustível consumido 

por cada veículo, a totalidade dos quilómetros percorridos, cilindrada bem como a 

tecnologia do motor. Na Tabela 6 encontram-se todos os dados recolhidos e 

necessários para o cálculo das emissões de GEE. 

 

Tabela 6. Tabela resumo da informação dos veículos de assistência em viagem e do 
veículo para serviços administrativos em 2010 

  

Tipo de Veículo 
Registo 

consumo de 
diesel (l) 

Distância 
percorrida 

(km) 

Cilindrada 
(cm3) 

Tecnologia 
motor 

Veículo de assistência 1 2267 38609 1461 Euro III 

Veículo de assistência 2 2710 32295 1461 Euro IV 

Veículo de assistência 3 2030 10057 1461 Euro IV 

Veículo para serviços 
administrativos 

1079 15572 1461 Euro IV 
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3.1.5 Inventário dos consumos de electricidade 

 

Os dados relativos aos consumos de electricidade foram recolhidos a partir dos 

arquivos de facturação da TRACAR do ano de 2010, mais especificamente das 

facturas mensais da EDP Distribuição. Foram registadas, para as três instalações do 

grupo TRACAR (Pedroso, Santa Iria de Azóia e Faro) os consumos expressos em 

kWh. A Tabela 7 apresenta os consumos de electricidade mensais (Pedroso e Santa 

Iria de Azóia) e bimensais (Faro) para o ano de 2010. 

 

Tabela 7. Consumida em 2010 pelas três instalações do grupo TRACAR 

Mês de facturação 

Consumo de electricidade (kWh) 

Pedrosoa) 
Santa Iria de 

Azóiaa) 
Farob) 

Janeiro 10565 10503 1509 

Fevereiro 12112 11688 -  

Março 11120 12024 2611 

Abril 9706 10632 -  

Maio 8292 9240 1959 

Junho 7934 7782 -  

Julho 7576 9654 3683 

Agosto 8760 9966  - 

Setembro 8552 5473 2887 

Outubro 9352 4717 -  

Novembro 9628 6242 702 

Dezembro 13984 5242 -  

Total 117581 103163 13351 

a) Valores mensais 
b) Valores bimensais 
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3.1.6 Inventário dos consumos de combustível associados às deslocações casa-

trabalho-casa dos trabalhadores 

 

A recolha da informação sobre o consumo de combustível efectuado pelos 

trabalhadores do grupo TRACAR foi efectuada através de questionário individual 

desenvolvido no âmbito deste trabalho. Este questionário foi distribuído aos 57 

colaboradores administrativos, das três instalações do Grupo TRACAR. A taxa de 

resposta foi de cerca de 33% A partir da informação recolhida foi possível estimar o 

consumo de combustível associado às deslocações “casa-trabalho-casa” em 2010. O 

Anexo E inclui uma cópia do exemplar do questionário realizado. 

O questionário não foi distribuído aos motoristas da TRACAR. Apesar de não ser de 

desprezar a pegada de carbono proveniente das suas deslocações, o seu número 

elevado (aproximadamente 250) tornou impraticável em tempo útil obter esta 

informação. 

A Tabela 8 apresenta um resumo dos resultados obtidos partir dos questionários, 

sendo que a tabela D1 no Anexo D inclui a totalidade da informação recolhida a partir 

dos questionários. Os quilómetros percorridos por cada trabalhador no ano de 2010 

foram estimados multiplicando o número de quilómetros percorridos nas duas viagens 

“casa-trabalho” e “trabalho-casa” pelo número médio de dias de trabalho em 2010. 

Não foram contabilizados os fins-de-semana e os feriados. A quantidade total de 

combustível foi estimada a partir da média de consumo de cada automóvel e os 

quilómetros totais percorridos. 

 

Tabela 8. Tabela resumo dos resultados dos questionários relativos às deslocações 
“casa-trabalho-casa” dos colaboradores do grupo TRACAR em 2010. 

Tipo de 
combustível 

Nº de 
veículos 

Cilindrada 
(cm3) 

Quilómetros 
anuais 

percorridos  

Quantidade 
anual de 

combustível 
(l) 

Tecnologia 
motor 

Gasolina 13 1,1 a 1,6 18530 1307 
Euro I 

a 
Euro IV 

Gasóleo 5 1,5 a 3,0 13770 972 
Euro II 

a 
Euro IV 
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3.2 METODOLOGIA GHG PROTOCOL 

3.2.1. Descrição geral da metodologia  

 

O GHG Protocol foi desenvolvido pelo World Resources Institute (WRI) em parceria 

com o World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) (WBCSD/WRI, 

2004). Esta metodologia tem sido, nos últimos anos, largamente utilizada a nível 

mundial por várias organizações e empresas pois disponibiliza gratuitamente normas e 

directrizes para empresas e outro tipo de organizações, que permitem inventariar e 

quantificar as emissões de gases com efeito de estufa. Os gases contabilizados nesta 

metodologia são os constantes no Protocolo de Quioto, nomeadamente, o dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonetos (HFCs), 

perfluorocarbonetos (PFCs) e, o hexafluoreto de enxofre (SF6).  

Esta metodologia disponibiliza dois documentos, nomeadamente, o GHG Protocol 

Corporate Accounting and Reporting Standard, publicado em 2004, que disponibiliza 

um guia explicativo de como quantificar e comunicar as emissões de GEE 

(WBCSD/WRI, 2004). O outro é o GHG Protocol Project Quantification Standard que 

inclui um guia que permite identificar e quantificar as reduções de GEE (WBCSD/WRI, 

2005).  

O método GHG Protocol inclui folhas de cálculo em Excel de utilização pública que 

permite aos utilizadores quantificar as emissões de GEE (WRI, 2008) (WRI, 2009). 

Estas ferramentas de cálculo estão disponíveis para alguns sectores cruzados (como 

por exemplo, para cálculo de emissões de GEE provenientes de combustão 

estacionária, do consumo de energia eléctrica e de transportes ou fonte móvel) e para 

sectores específicos (como por exemplo, para cálculo de emissões de GEE 

resultantes da produção de alumínio, cimento e amónia). Para alguns casos 

específicos estão também associados às folhas de cálculo manuais de auxílio para a 

sua utilização. Para um cálculo mais completo e correcto das emissões de GEE, é 

necessário utilizar várias folhas de cálculo. Para o cálculo da Pegada de Carbono é 

fundamental utilizar em simultâneo as várias folhas de cálculo disponíveis. Estas 

folhas de cálculo utilizam os factores de emissão específicos para o Reino Unido e 

para os Estados Unidos da América. A aplicação, no entanto, possibilita a introdução 

de factores de emissão pelo utilizador. 

O resultado final é expresso em toneladas de CO2eq. Esta avaliação recorre a factores 

de caracterização do potencial de aquecimento global (GWP100) que reflectem o efeito 

relativo dos gases de efeito de estufa em termos de mudança climática, considerando 

um período fixo de tempo que neste caso são 100 anos (IPCC, 2007). 
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3.2.2 Aplicação da metodologia GHG Protocol ao Grupo TRACAR 

 

A metodologia GHG Protocol foi aplicada ao caso especifico da TRACAR tendo em 

conta aspectos referidos na norma GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting 

Standard (WBCSD/WRI, 2004) e fazendo uso das folhas de cálculo disponíveis pelo 

método. Esta norma forneceu directrizes relativamente à delimitação das fronteiras do 

inventário e na organização dos vários tipos de emissões de GEE. 

 

Em primeiro lugar foram determinadas as actividades e processos incluídos na 

avaliação das emissões de GEE. Os gases considerados nesta ferramenta são, o CO2, 

CH4 e N2O. 

 A metodologia implica delimitação das fronteiras através da determinação das 

actividades e processos que serão considerados na avaliação da pegada. O inventário 

das emissões é recolhido tendo em conta as fronteiras organizacionais (limites da 

organização, por consideração, por exemplo, das filiais e dos parceiros financeiros) e 

as fronteiras operacionais, incluindo as operações que têm lugar na organização.  

Para a estimativa da Pegada de Carbono do Grupo TRACAR foi adoptado, para a 

realização do inventário a abordagem de controlo operacional, que consiste em 

imputar à TRACAR a totalidade das emissões de GEE das operações que controla, 

ficando assim excluídas todas as emissões de GEE provenientes de operações nas 

quais tem participação mas que, no entanto, não controla. 

Foram contabilizadas e inventariadas todas as emissões de GEE associadas aos 

trajectos nacionais e internacionais realizados pela totalidade da frota da TRACAR, 

todas as emissões de GEE do consumo de combustível associado à refrigeração dos 

reboques frigoríficos. Foram também contabilizadas as emissões associadas ao 

consumo de energia eléctrica nas três instalações da TRACAR (Pedroso, Santa Iria de 

Azóia e Faro) e as emissões associadas ao consumo de combustível relativo às 

deslocações efectuadas pelos trabalhadores nas deslocações casa-trabalho-casa e 

nas deslocações associadas à assistência em viagem. 

Relativamente às fronteiras operacionais, o GHG Protocol insere um novo conceito 

que auxilia e facilita a realização do inventário no que respeita às emissões de GEE a 

considerar. Esse conceito consiste em dividir as emissões de GEE em três âmbitos e 

divide as emissões de GEE em emissões directas que constam nas emissões que 

provêm de fontes que pertencem ou são controladas pela empresa (WBCSD/WRI, 

2004), e em emissões indirectas são aquelas que são consequência das actividades 

da empresa, mas que ocorrem em fontes que pertencem ou são controladas por 

terceiros (WBCSD/WRI, 2004).  
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Os três âmbitos considerados pela norma GHG Protocol Corporate Accounting and 

Reporting Standard (WBCSD/WRI, 2004), são: âmbito 1 (inclui as emissões directas 

de GEE), âmbito 2 (inclui as emissões indirectas de GEE provenientes do consumo de 

electricidade) e âmbito 3 (na qual estão incluídas as outras emissões indirectas de 

GEE).  

 

Neste trabalho as emissões de GEE pertencentes ao âmbito 1 são as emissões 

associadas aos trajectos nacionais e internacionais realizados pela totalidade da frota 

da TRACAR (consumo de combustível), e as emissões associadas à actividade dos 

reboques refrigerados (consumo de combustível). As emissões de âmbito 2 dizem 

respeito às emissões de GEE relativas ao consumo de energia eléctrica nas três 

instalações da TRACAR (Pedroso, Santa Iria de Azóia e Faro) e, as de âmbito 3 são 

as emissões associadas ao consumo de combustível necessário para manutenção e 

reparação da frota e às deslocações dos trabalhadores para o seu local de trabalho. 

 

Seleccionaram-se as ferramentas do GHG Protocol utilizadas no cálculo da Pegada de 

Carbono. Como não existe nenhuma ferramenta específica para o sector dos 

transportes, foram utilizadas as ferramentas disponíveis para o sector cruzado 

variáveis consoante o tipo de fonte emissora. Para este trabalho foram utilizadas as 

seguintes, folhas, designadas por GHG emissions from purchased electricity (WRI, 

2009), GHG emissions from transport or mobile sources. (WRI, 2008) e GHG 

emissions from stationary combustion (WRI, 2008). Todas as ferramentas para 

obterem as emissões de GEE multiplicam os dados de actividade (combustível 

consumido, quilómetros percorridos ou electricidade consumida) pelos factores de 

emissão. 

 

 

3.2.3 Cálculo das emissões directas de GEE (âmbito 1) 

 

Para o cálculo das emissões directas de GEE foram utilizadas duas ferramentas, o 

GHG emissions from transport or mobile sources na estimativa das emissões de GEE 

provenientes da frota nacional e internacional e o e GHG emissions from stationary 

combustion (WRI, 2008) no cálculo da emissões de GEE associadas à refrigeração 

dos reboques frigoríficos. 
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Relativamente à primeira ferramenta, esta disponibiliza para o cálculo factores de 

emissão que são específicos para o Reino Unido e para os Estados Unidos da 

América, permitindo ao utilizador a selecção. Os factores têm como origem o 

Department for Environment, Food and Rural Affairs do Reino Unido (DEFRA) ou 

então da Agência de Protecção do Ambiente Americana (USEPA).  

A segunda ferramenta utiliza factores de emissão provenientes do Guia para 

inventariação nacional de gases com efeito de estufa do Painel Intergovernamental 

para as Alterações Climáticas (IPCC, 2006) 

Os factores de caracterização de potencial de aquecimento global para as duas 

ferramentas são também disponibilizados pelo mesmo guia do IPCC (IPCC, 2006). As 

ferramentas também possibilitam ao utilizador introduzir factores de emissão. 

As emissões de GEE são calculadas para cada um dos gases considerados no estudo  

(CO2, CH4 e N2O), sendo que este revela a quantidade de emissões de cada poluente 

para cada veículo e reboque em foco. Sendo os dados de actividade a informação 

recolhida no inventário (quantidade de combustível e os quilómetros percorridos) 

 

Na análise efectuada para as emissões referentes à totalidade da frota da TRACAR 

foram utilizados os factores de emissão dos Estados Unidos, Reino Unido e para 

Outro País, possibilitando a análise da influência dos factores de emissão nos 

resultados obtidos (Tabela 9). 

 

Tabela9. Factores de emissão (semi-reboques, viaturas médias e viaturas de 
distribuição) util izados pela ferramenta GHG Protocol (WRI, 2008)  

Factores de 
emissão 

CO2 CH4  N2O  

EUA 2,681 (kg/l) 3,17E-06 (kg/km) 2,98E-06 (kg/km) 

Reino Unido 2,641 (kg/l) n.d n.d 

Outro País 2,676 (kg/l) n.d n.d 

n.d. não disponível 

 

Na análise das emissões dos reboques refrigerados foram escolhidos os factores de 

emissão de combustão estacionária provenientes do sector comercial (Tabela 10) 
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Tabela 10. Factores de emissão para combustão estacionária (WRI, 2008) 

Reboques 
refrigerados 

Factores de emissão (kg/l) 

CO2 CH4 N2O 

2,676  3,612E-04  2,167E-05 

 

 

São utilizados factores de caracterização do potencial de aquecimento (GWP100) para 

converter as emissões numa unidade única de potencial de aquecimento global (IPCC, 

2006). O resultado final é expresso em t CO2eq.  

O potencial de aquecimento global é calculado através da multiplicação das emissões 

de cada GEE (CO2, CH4 e N2O) pelo respectivo factor de caracterização. 

 

� Emissões da frota nacional e internacional usando os factores de 

emissão dos EUA 

 

A folha de cálculo permite introduzir a distância percorrida e a quantidade de 

combustível gasto. A outra informação é seleccionada a partir das opções fornecidas 

pela própria ferramenta, como por exemplo, o modo de transporte, o tipo de 

combustível, o tipo de dados de actividade introduzidos bem como as suas unidades  

Foram seleccionados alguns parâmetros para a estimativa das emissões, 

nomeadamente, a opção “estrada” no modo de transporte, “combustível utilizado e 

distância percorrida” para o tipo de dados introduzidos, quilómetros como “unidade de 

medida da distância percorrida”, “diesel de estrada” para combustível utilizado, e por 

fim “litros” como unidade da quantidade de combustível.  

 

A estimativa foi efectuada para cada veículo através da introdução da totalidade de 

quilómetros percorridos e da quantidade de combustível consumido em 2010. Foram 

seleccionados dois tipos de veículos. Para as viaturas médias e viaturas de 

distribuição a opção foi para a utilização de “Heavy Duty Vehicle – Rigid – Diesel – 

Year 1960-present” e para os semi-reboques a opção foi para “Heavy Duty Vehicle – 

Articulated – Diesel – Year 1960-present”. As Figuras F1 e F2 constantes no Anexo F 

representam um exemplo da folha de cálculo do GHG Protocol preenchida. 

 

A estimativa das emissões da frota internacional foi realizada de modo semelhante ao 

efectuado para a frota nacional, diferindo apenas o tipo de veículo seleccionado. Foi 
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seleccionado apenas um tipo de veículo pois todos os veículos desta frota são de 

categoria semi-reboque. Foi seleccionado para as viaturas do transporte internacional 

o tipo “Heavy Duty Vehicle – Articulated – Diesel – Year 1960-present”. São obtidos 

resultados para as emissões de GEE (expresso em t CO2eq.)  

 

 

� Emissões da frota nacional e internacional usando os factores de 

emissão do Reino Unido 

 

Para o cálculo das emissões de GEE utilizando os factores de emissão do Reino 

Unido foram utilizados como dados de actividade apenas a quantidade de combustível 

consumido, pois para este país não está disponível a opção de cálculo utilizando os 

quilómetros percorridos e a quantidade de combustível como no caso anterior. 

Relativamente ao tipo de veículo não existe uma opção específica para veículos 

pesados, como acontecia para os EUA, sendo que foi seleccionada a opção Outro 

País. Foi seleccionado o tipo de combustível a considerar (“diesel de estrada”) assim 

como a unidade dos dados de actividade inseridos (“litros”). As emissões de GEE 

associadas às frotas nacional e internacional, utilizando os factores de emissão do 

Reino Unido (Tabela 11). 

 

� Emissões da frota nacional e internacional usando os factores de 

emissão de Outro País 

 

Para o cálculo das emissões de GEE utilizando os factores de emissão de Outro País 

foram utilizados como dados de actividade apenas a quantidade de combustível 

consumido. Relativamente ao tipo de veículo, para esta opção (Outro País) a 

ferramenta não possui nenhuma lista de selecção disponível. O tipo de combustível 

seleccionado foi “diesel de estrada” e a unidade dos dados de actividade inseridos foi 

“litros”. As emissões de GEE associadas às frotas nacional e internacional, utilizando 

os factores de emissão de Outro País (Tabela 11).  

A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos para as emissões de GEE para os três 

poluentes associados ao consumo de combustível da frota nacional e internacional, 

expresso em tonCO2eq usando os três factores de emissão do GHG Protocol, EUA, 

Reino Unido e Outro País. 
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Tabela 11. Resultados obtidos no GHG Protocol das emissões de GEE para a frota 
nacional e internacional em 2010 para os três factores de emissão 

Frota GEE 
Emissões 

(factores de 
emissão USA) 

Emissões 
(factores de 

emissão Reino 
Unido) 

Emissões 
(factores de 

emissão Outro 
País) 

Nacional 

CO2 (t) 12034,8 11855,1 12012,3 

N2O (kg) 43,3 - - 

CH4 (kg) 45,9 - - 

Total 
(tCO2eq) 

12048,8 11855,1 12012,3 

Internacional 

CO2 (t) 7664,7 7550,2 7650,3 

N2O (kg) 23,5 - - 

CH4 (kg) 25,0 - - 

Total 
(tCO2eq) 7672,3 7550,2 7650,3 

Total emissões das duas 
frotas (t CO2eq) 19 721 19 405 19 663 

 

� Emissões dos reboques refrigerados 

 

Para calcular as emissões de GEE associadas ao consumo de combustível dos 

reboques refrigerados foi utilizada a ferramenta GHG emissions from stationary 

combustion (apresentada na Figura G1 do Anexo G). Foram utilizados como dados a 

quantidade de combustível consumido em litros e seleccionados os factores de 

emissão provenientes do sector comercial, devido a não estarem disponíveis nenhuma 

opção para o sector dos transportes. Posteriormente foi seleccionado “combustível 

líquido” e “diesel” como tipo de combustível. Os resultados são apresentados para 

cada GEE (CO2, CH4 e N2O) emitido (em toneladas) por cada reboque, e as emissões 

totais de GEE em t CO2eq. (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Resultado das emissões associadas ao consumo de combustível dos 
reboques refrigeradores pelo GHG Protocol em 2010 

Emissões GEE Total 
emissões 
(t CO2 eq) CO2 (t) CH4 (kg) N2O (kg) 

207,8 28,1 1,7 209 
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3.2.4 Cálculo das emissões indirectas de GEE provenientes do consumo de 

electricidade (âmbito 2) 

 

Para o cálculo das emissões indirectas de GEE provenientes do consumo de 

electricidade foi utilizada a ferramenta GHG emissions from purchased electricity 

(visível na Figura H1 do Anexo H).  

Esta ferramenta usa factores de emissão para estimar as emissões de GEE 

multiplicando os dados de actividade (o consumo de electricidade de uma instalação) 

por um factor de emissão (CO2/kWh).  

 

A ferramenta dispõe de vários factores de emissão para vários países e regiões, no 

entanto na maioria dos casos apenas para o CO2, sendo este o caso para Portugal. 

Todavia permite também que o utilizador insira os factores de emissão. Para o cálculo 

das emissões de GEE provenientes do consumo de electricidade, das três instalações 

do grupo TRACAR, foram inseridos na folha de cálculo os factores de emissão 

constantes no mix energético de Portugal para o ano de 2006, e o consumo de 

electricidade (kWh) de cada instalação (Tabela 13).  

 

Tabela 13. Resultados obtidos das emissões de GEE provenientes do consumo de 
electricidade pelo GHG Protocol 

Instalações Gás 
Factor de 
Emissãoa)  
(kg/kWh)  

Emissões 
(kg) 

Emissões de 
GEE  

(t CO2eq) 

Pedroso 

CO2 5,79E-01 68079 

74 CH4 1,83E-03 215,2 

N2O 5,25E-06 0,6 

Santa Iria de 
Azóia 

CO2 5,79E-01 59731 

65 CH4 1,83E-03 188,8 

N2O 5,25E-06 0,5 

Faro 

CO2 5,79E-01 7730 

8 CH4 1,83E-03 24,4 

N2O 5,25E-06 0,1 

Total 147 

a) Factores de emissão do mix energético de Portugal do ano 2006 (IEA,2006) 
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3.2.5 Cálculo das emissões indirectas de GEE provenientes da assistência, 

manutenção, serviços administrativos e deslocação dos trabalhadores 

(âmbito 3) 

 

Para o cálculo das emissões indirectas de GEE procedeu-se de forma semelhante à 

realizada para as emissões directas, a ferramenta de cálculo é a mesma (GHG 

emissions from transport or mobile sources) assim como o seu método de cálculo. 

As emissões que foram consideradas como indirectas são as que provêm do consumo 

de combustível da frota de manutenção/assistência em viagem e serviços 

administrativos, e do consumo de combustível associado às deslocações dos 

trabalhadores (viagem casa-trabalho-casa).  

 

 

� Emissões da frota de manutenção/assistência em viagem e serviços 

administrativos 

 

As emissões indirectas associadas a estas actividades foram calculadas para três 

tipos de factores de emissão diferentes, EUA, Reino Unido e Outro País. Para o 

cálculo das emissões da frota de manutenção/assistência em viagem e serviços 

administrativos foram inseridos na folha de cálculo, para os três tipos de factores de 

emissão, os quilómetros percorridos no ano de 2010 por casa veículo, pois 

seleccionando a opção “âmbito 3” na coluna do âmbito, apenas está disponível o 

cálculo das emissões utilizando este tipo de dados de actividade. Posteriormente foi 

escolhida como unidade dos dados de actividade “quilómetros” e relativamente ao tipo 

de veículo foi seleccionada a opção “Passenger car -Diesel- year 1983- present” para 

os factores de emissão dos EUA e para Outro País e a opção “Passenger car- Diesel- 

Engine size – 1,7-2,0 litres” para os factores de emissão do Reino Unido. Na Tabela 

14 encontram-se os resultados obtidos pela ferramenta GHG Protocol, assim como os 

factores de emissão utilizados. 
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Tabela 14. Factores de emissão (WRI, 2008) e resultados das emissões de GEE dos 
veículos de assistência pelo GHG Protocol 

País 
Factores de emissão (kg/km) Emissões de GEE Total de 

emissões de 
GEE 

 (t CO2eq) 
CO2 CH4 N2O CO2 (ton) CH4 (kg) N2O (kg) 

EUA 2,803E-01 3,107E-07 6,214E-07 27,1 0,03 0,06 27 

Reino 
Unido 1,810E-01 n.d n.d 17,5 - - 18 

Outro 
País 

2,798E-01 n.d n.d 27,0 - - 27 

 n.d. não disponível 

 

� Emissões associadas às deslocações casa-trabalho-casa dos 

trabalhadores 

 

Foram realizados os cálculos deste tipo de emissões para os três tipos de factores de 

emissão (EUA, Reino Unido e Outro País) (Tabela 15). 

 

Para o cálculo das emissões associadas às deslocações dos trabalhadores do Grupo 

TRACAR foram inseridos na folha de cálculo os quilómetros percorridos (na viagem 

casa-trabalho-casa) por cada veículo no ano de 2010 (em quilómetros). Para os 

factores de emissão do EUA e Outro País foi seleccionado o tipo de veículo de acordo 

com o seu ano e o combustível que utiliza, para o Reino Unido o tipo de veículo foi 

seleccionado de acordo com a sua cilindrada e combustível. O resultado obtido é 

também apresentado na Tabela 15. 
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Tabela 15. Factores de emissão e resultados das emissões de GEE dos veículos de 
passageiros para o EUA, Reino Unido e Outro País (WRI, 2008) 

  
  Factores de emissão (kg/km) Emissões de GEE 

Total 
emissões 
(t CO2eq) 

País Combustível Ano do 
veículo 

CO2  CH4  N2O CO2 

(t)  
CH4 

(kg) 
N2O 
(kg) 

EUA 

Gasolina 

1996 

2,433E-01 

1,690E-05 2,647E-05 

8,4 0,23 0,32 9 

1997 1,665E-05 2,622E-05 

1998 1,547E-05 2,442E-05 

2000 1,106E-05 1,696E-05 

2002 6,649E-06 9,507E-06 

2004 9,010E-06 5,157E-06 

2005-
presente 

9,134E-06 4,909E-06 

Diesel 1983-
presente 2,803E-01 3,107E-07 6,214E-07 

Outro 
País 

Gasolina 1996-
presente 

2,375E-01 

n.d n.d 8,3 - - 8 

Diesel 1983-
presente 2,798E-01 

  
Reino 

Unidoa) 

Gasolina 
<1400 1,730E-01 

n.d n.d 

6,6 - - 7 

1400 -2000 2,149E-01 

Diesel 

<1700 1,452E-01 

n.d n.d 1700- 2000 1,810E-01 

>2000 2,455E-01 

n.d. não disponível 
a) Os factores de emissão para Outro País são específicos para a cilindrada dos veículos (cm3) 
 

 

3.2.6 Pegada de carbono do Grupo TRACAR  

 

O cálculo da Pegada de Carbono do Grupo TRACAR é a soma de todas as emissões 

(tCO2eq) de todas as actividades consideradas. Será apresentada a contribuição de 

cada âmbito no resultado da Pegada de Carbono, e o seu resultado para os três 

factores de emissão considerados (EUA, Reino Unido e Outro País).  

A Tabela 16 apresenta os resultados obtidos do cálculo da pegada de carbono, pela 

metodologia GHG Protocol, utilizando os três tipos de factores de emissão.  
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Tabela 16. Resultado da Pegada de Carbono do Grupo TRACAR no ano de 2010 
utilizando a metodologia GHG Protocol 

Pegada de Carbono  

País 

Âmbito 1 
(emissões da duas 
frotas e reboques 

refrigerados) 

Âmbito 2 
(emissões do 
consumo de 
electricidade) 

Âmbito 3 
(emissões dos 

veículos assistência e 
deslocações dos 
trabalhadores) 

EUA 

19 930 (t CO2eq) 147 (t CO2eq) 36 (t CO2eq) 

Pegada de Carbono do Grupo TRACAR: 

20 113 t CO2eq 

Reino 
Unido 

19 614 (t CO2eq) 147 (t CO2eq) 24 (t CO2eq) 

Pegada de Carbono do Grupo TRACAR: 
19 785 t CO2eq 

Outro 
País 

19 872 (t CO2eq) 147 (t CO2eq) 35 (t CO2eq) 

Pegada de Carbono do Grupo TRACAR: 
20 054 t CO2eq 

 

 

3.3 METODOLOGIA DESENVOLVIDA 

 

Foram aqui seguidas as linhas directrizes do Guia para inventariação nacional de 

gases com efeito de estufa do Painel Intergovernamental para as Alterações 

Climáticas (IPCC, 2006) e aspectos referidos no GHG Protocol Corporate Accounting 

and Reporting Standard (WBCS/WRI, 2004), no que respeita a métodos de cálculo das 

emissões de GEE, orientação de quais as actividades a incluir no estudo e quais as 

emissões que estão directa ou indirectamente ligadas à actividade da empresa. Os 

gases considerados são o CO2, CH4 e o N2O. Os factores de emissão foram retirados 

do EMEP/EEA (2009). Na definição do âmbito foram delineadas as fronteiras 
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organizacionais (limites da organização tendo em conta as filiais, parceiros financeiros, 

entre outros) e as fronteiras operacionais (associadas às operações da organização).  

 As emissões consideradas foram agregadas segundo os três âmbitos do GHG 

Protocol (WBCS/WRI, 2004). No âmbito 1 são consideradas as emissões de GEE 

associadas aos trajectos nacionais e internacionais realizados pela totalidade da frota 

da TRACAR e as emissões de GEE associadas à actividade dos reboques 

refrigerados. As emissões de âmbito 2 dizem respeito às emissões de GEE relativas 

ao consumo de energia eléctrica nas três instalações da TRACAR (Pedroso, Santa Iria 

de Azóia e Faro) e as de âmbito 3 são as emissões associadas ao consumo de 

combustível necessário para assistência da frota e serviços administrativos, e às 

deslocações dos trabalhadores para o seu local de trabalho. 

A estimativa das emissões associadas ao consumo de combustível teve por base os 

métodos de cálculo IPCC (2006). Nestes métodos de cálculo podem ser utilizados 

factores de emissão de três níveis, o primeiro nível são factores de emissão gerais, o 

segundo os factores de emissão são específicos do tipo de veículo e a tecnologia do 

motor e por último o terceiro nível utiliza factores de emissão mais complexos que 

necessitam de dados de actividade mais detalhados. 

 Nesta metodologia as emissões (excepto para os reboques frigoríficos) de CO2 foram 

calculadas utilizando os factores de emissão do nível 1, as de N2O utilizando os do 

nível 2 e as emissões de CH4 utilizando os factores de emissão do nível 3 

(EMEP/EEAa, 2006). No cálculo das emissões associadas ao consumo de 

combustível dos reboques refrigerados foram utilizados os factores de emissão de 

nível 1 (EMEP/EEAb, 2006). Todas as emissões foram calculadas multiplicando os 

dados de actividade (combustível consumido, quilómetros percorridos ou electricidade 

consumida) pelos respectivos factores de actividade. 

Para o cálculo das emissões provenientes do consumo de electricidade foram 

utilizados os factores de emissão do mix energético Português.  

O cálculo da pegada de carbono usa os indicadores de potencial de aquecimento 

global (GWP100) disponíveis no IPCC (IPCC, 2006). Estes indicadores reflectem o 

efeito relativo dos gases de efeito de estufa em termos de mudança climática, 

considerando um período fixo de tempo que neste caso são 100 anos (GWP100). Os 

factores de emissão utilizados são específicos do tipo de combustível, tecnologia do 

motor e a capacidade máxima de cada veículo, isto para os veículos de mercadorias e 

o tipo de combustível, tecnologia e cilindrada para os veículos ligeiros (EMEP/EEA, 

2009).  
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Como resultado é calculada a pegada de carbono do grupo TRACAR, representando o 

impacto das emissões de GEE para o aquecimento global, expressos em massa de 

CO2 equivalente. 

 

3.3.1 Cálculo das emissões directas de GEE (âmbito 1) 

 

As emissões do âmbito 1 foram calculadas utilizando os métodos de cálculo do IPCC 

(2006). Para obter as emissões de cada GEE (CO2, CH4 e N2O) multiplicou-se os 

dados de actividade (combustível consumido e quilómetros percorridos) pelos 

respectivos factores de emissão.  

As emissões directas de âmbito 1 incluem as associadas às emissões da frota 

nacional e internacional e as emissões associadas aos reboques refrigerados. 

 

� Emissões da frota nacional e internacional  

 

As emissões da frota nacional e internacional foram calculadas utilizando os factores 

de emissão constantes na Tabela 17. 

 

Tabela 17. Factores de emissão util izados no cálculo das emissões das frotas 
nacional e internacional (EMEP/EEAa, 2009) 

   Factores de Emissão 
   
Tipo de 
viatura 

Tecnologia 
motor N2O (kg/km) CH4 (kg/km) 

CO2  
(kg/kg 

combustível) 

Viatura de 
distribuição 

Euro I 5,00E-06 

2,00E-05 

3,14 

Euro II 4,00E-06 
Euro III  3,00E-06 
Euro IV 6,00E-06 
Euro V 1,70E-05 

Viatura 
média 

Euro I 8,00E-06 
Euro II 8,00E-06 
Euro III  4,00E-06 
Euro IV 1,20E-05 
Euro V 3,40E-05 

Semi-
reboque 

Euro I 8,00E-06 

7,00E-05 
Euro II 7,00E-06 
Euro III  4,00E-06 
Euro IV 1,20E-05 
Euro V 3,40E-05 

 

Os resultados obtidos para a frota nacional e internacional são apresentados na 

Tabela 18. 
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Tabela 18. Resultados obtidos para a frota nacional e internacional 

   Emissões de GEE 

Tipo de 
viatura 

Tecnologia 
motor N2O (kg) CH4 (kg) CO2 (kg) 

Viaturas de 
distribuição 

Euro I 2,3 

55,4 1516788 

Euro II 0,6 

Euro III  3,4 

Euro IV 2,1 

Euro V 11,7 

Viaturas 
médias 

Euro I 1,1 

23,1 725600 

Euro II - 

Euro III  1,2 

Euro IV 4,6 

Euro V 11,1 

Semi-
reboques 

Euro I 0,6 

559,4 9525601 

Euro II 23,6 

Euro III  16,1 

Euro IV 12,5 

Euro V 69,8 

Semi-
reboques 

(Frota 
internacional) 

Euro I - 

552,3 7494746 

Euro II - 

Euro III  3,8 

Euro IV 61,8 

Euro V 60,9 
 

A Tabela 19 inclui os resultados das emissões totais das duas frotas. Estes foram 

normalizados para o efeito de aquecimento global, utilizando os factores de conversão 

para os três gases com efeito de estufa, nomeadamente CO2 (factor de conversão de 

1CO2eq.), o do CH4 (25 CO2eq.) e para o N2O (298 CO2eq.) (IPCC, 2006). 

Tabela 19. Emissões totais associadas ao consumo de combustível nas duas frotas 

Tipo de frota GEE Emissões 
GEE 

Total emissões 
(t CO2eq) 

Total emissões 
das duas frotas 

 (t CO2eq) 

Frota nacional 

CO2 (t) 11767,99 

11828,1 

19374 

CH4 (kg) 637,91 

N2O (kg) 148,02 

Frota 
internacional 

CO2 (t) 7494,75 

7546,3 CH4 (kg) 552,32 

N2O (kg) 126,49 
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� Emissões dos reboques refrigerados 

 

As emissões dos reboques refrigerados foram calculadas a partir dos factores emissão 

(EMEP/EEAb, 2009) e da quantidade de combustível consumida por cada reboque. Na 

Tabela 20 estão indicados os factores de emissão utilizados bem como o resultado 

obtido. 

Tabela 20. Factores de emissão e resultados das emissões de GEE associadas aos 
reboques refrigerados 

GEE 
Factores de emissão 

(kg/kg de 
combustível) 

Emissões de GEE 
(kg) 

Total 
emissões  
(t CO2eq.)  

Reboques 
refrigerados 

CO2 3,16 204 900 

208 CH4 5,50E-05 3,6 

N2O 1,35E-04 8,8 

 

 

3.3.2 Cálculo das emissões indirectas de GEE provenientes do consumo de 

electricidade (âmbito 2) 

 

As emissões de GEE provenientes do consumo de electricidade foram calculadas 

utilizando os factores de emissão específicos do mix energético Português para 2006. 

Os dados utilizados são os incluídos no inventário realizado (secção 3.1.5). O 

resultado obtido foi de 147 tCO2eq., pois os factores de emissão utilizados nesta 

metodologia foram os mesmos inseridos na folha de cálculo do GHG Protocol. 
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3.3.3 Cálculo das emissões indirectas de GEE provenientes da assistência e 

serviços administrativos e deslocação dos trabalhadores (âmbito 3) 

 

� Emissões da frota de manutenção/assistência em viagem e serviços 

administrativos 

 

No cálculo das emissões associadas à frota de assistência e serviços administrativos 

foram utilizados os factores de emissão (EMEP/EEAa, 2009), considerando a 

quantidade de combustível consumido e os quilómetros percorridos por todas as 

viaturas. A Tabela 21 apresenta os factores de emissão utilizados e os resultados 

obtidos. 

Tabela 21. Factores de emissão e resultados do cálculo das emissões da frota de 
assistência em viagem e serviços administrativos 

GEE 
Factores de emissão 

(kg/km) 
Emissões de GEE 

(kg) 
Total emissões  

(t CO2eq.) 

 
V

eí
cu

lo
s 

d
e 

as
si

st
ên

ci
a/

m
an

u
te

n
çã

o
 

CO2 3,14a) 21 200,7 

22 CH4 0 0 

N2O 1,00E-05 1,0 

a) O factor de emissão do CO2 é expresso em kg/kg de combustível 

 

� Emissões associadas às deslocações casa-trabalho-casa dos 

trabalhadores 

 

No cálculo das emissões de GEE provenientes das deslocações dos trabalhadores 

foram utilizados os factores de emissão (EMEP/EEAa, 2009 (Tabela 22)). Os 

resultados obtidos para cada GEE, assim como o total das emissões associadas às 

deslocações dos trabalhadores são apresentados na Tabela 22. 
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Tabela 22. Factores de emissão e total das emissões de GEE das deslocações dos 
trabalhadores 

Tipo de 
combustível 

Tecnologia 
motor 

Factores de emissão Emissões de GEE (kg) Total de 
emissões  
(t CO2eq.) CO2 

a) CH4 
a) N2O b) CO2 N2O CH4 

G
as

o
lin

a Euro I 

3,180 7,10E-04 

2,30E-05 

3115,9 0,2 0,7 

6 

Euro II 1,20E-05 
Euro III  5,00E-06 
Euro IV 5,00E-06 

D
ie

se
l 

Euro I 

3,140 4,00E-05 

- 

2549,5 0,1 0,03 
Euro II 6,00E-06 

Euro III  1,00E-05 

Euro IV 1,00E-05 
Euro V 1,00E-05 

a) Factor de emissão (kg/kg de combustível) 
b) Factor de emissão (kg/km) 
  

3.3.4 Pegada de Carbono do GRUPO TRACAR  

 

A pegada de carbono do grupo TRACAR resulta da soma das emissões de todas as 

actividades consideradas. O resultado será apresentado para cada âmbito e para a 

totalidade dos três âmbitos, que representa o valor emitido pelo grupo TRACAR em 

2010. O resultado é expresso em tCO2eq que representa a quantidade de gases com 

potencial de aquecimento global que foram emitidos. A Tabela 23 apresenta os 

resultados da pegada de carbono obtidos a partir da metodologia desenvolvida. São 

indicadas as percentagens de emissões que cada actividade tem no valor final da 

pegada de carbono de cada âmbito, e a pegada de carbono total do Grupo TRACAR. 

Tabela 23. Resultado da pegada de carbono da metodologia desenvolvida 

Emissões de GEE 
incluídas em cada 

âmbito 

Pegada de Carbono 
(%) 

Pegada de 
Carbono 

 (t CO2eq.) 

Pegada de Carbono 
do Grupo TRACAR  

(t CO2eq.) 

Â
m

b
it

o
 1

 

Emissões das duas frotas 98 

19582 

19756 

Emissões associadas aos 
reboques refrigerados 

1 

Â
m

b
it

o
 2

 

Emissões associadas ao 
consumo electricidade 

<1 147 

Â
m

b
it

o
 3

 

Emissões assistência <1 

27 
Emissões deslocações 

trabalhadores <1 
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CAPÍTULO 4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo é realizada uma análise, comparação e discussão dos resultados 

obtidos. Inicialmente é feita uma comparação dos três tipos de factores de emissão 

utilizados no GHG Protocol, e posteriormente uma comparação destes com os 

utilizados na metodologia desenvolvida no âmbito deste trabalho. Serão analisados os 

factores de emissão das actividades que mais contribuem para a pegada de carbono, 

ficando assim excluída a análise dos factores de emissão utilizados no cálculo das 

emissões das deslocações dos trabalhadores e, os factores de emissão utilizados no 

cálculo das emissões associadas ao consumo de electricidade. Isto deve-se ao facto 

de terem sido utilizados os mesmos factores de emissão para as duas metodologias 

de avaliação da pegada. Por fim é realizada uma comparação e análise dos resultados 

obtidos da pegada de carbono do grupo TRACAR das duas metodologias e discutida e 

analisada a contribuição que cada âmbito possui no resultado final da pegada de 

carbono. 

 

4.1 ANÁLISE DOS FACTORES DE EMISSÃO UTILIZADOS PELAS DUAS 

METODOLOGIAS 

 

4.1.1 Análise dos factores de emissão utilizados no cálculo das emissões das 

frotas nacional e internacional  

 

No cálculo das emissões de GEE associadas ao consumo de combustível da frota 

nacional e internacional através da metodologia GHG Protocol, foram utilizados três 

tipos de factores, os factores específicos para o EUA, Reino Unido e para Outro País. 

Os factores de emissão para Outro País são factores globais médios ou factores 

específicos para o Reino Unido. A Tabela 24 lista os factores de emissão utilizados. 
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Tabela 24. Factores de emissão util izados no cálculo das emissões de GEE das duas 
frotas (WRI, 2008) (EMEP/EEAa, 2009)  

Factores de 
emissão 

CO2 (kg/l) CH4 (kg/km) N2O (kg/km) 

EUA 2,681 3,17E-06 2,98E-06 

Reino Unido 2,641 n.d n.d 

Outro País 2,676 n.d n.d 

Metodologia 
desenvolvida 

2,622 b) a) a) 

a) Estes factores são função do tipo de veículo e tecnologia do motor. 

b) Foi necessário converter o valor disponível no GHG Protocol recorrendo ao valor de massa 

volúmica do diesel (0,835 kg/l) (EMEP/EEAa, 2009). 

 

Para o cálculo das emissões de GEE provenientes das duas frotas (nacional e 

internacional) apenas para o EUA estão disponíveis factores de emissão para os três 

gases considerados (CO2, CH4 e N2O), para os outros dois tipos apenas existem 

factores de emissão para o CO2. Relativamente aos factores de emissão do CO2 o 

Reino Unido é aquele que apresenta menor valor, no entanto os três factores são 

relativamente próximos, havendo apenas uma diferença de 1,5% no factor de emissão 

do Reino Unido em relação ao do EUA, e uma diferença de menos de 1% do factor de 

emissão de Outro País em relação ao do EUA. Os factores de emissão utilizados na 

metodologia desenvolvida são os da EMEP/ EEA (2009) e são específicos dos três 

gases (CO2, CH4 e N2O). No entanto, ao contrário do que acontece no GHG Protocol, 

estes factores de emissão variam com a capacidade máxima de carga e com a 

tecnologia europeia de emissões do motor. Apenas o factor de emissão do CO2 é o 

mesmo para todos os tipos de veículos. Os valores dos factores de emissão para o 

CO2 são semelhantes. A maior diferença (cerca 2%) é registada para o valor do factor 

da metodologia desenvolvida e o valor do EUA. 

Como foi referido anteriormente, na metodologia GHG Protocol, apenas para EUA 

estão disponíveis factores de emissão para os três gases (CO2, CH4 e N2O). É então 

apenas possível comparar os factores de emissão para os dois gases (N2O e CH4) 

para a metodologia desenvolvida e para o GHG Protocol para EUA (Tabela 25). 
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Tabela 25. Factores de emissão do N2O e CH4  utilizados no cálculo das emissões 
das duas frotas (WRI, 2008) (EMEP/EEAa, 2009) 

Tipo de 
viatura 

Tecnologia 
do motor 

Factores de emissão da 
metodologia desenvolvida 

Factores de emissão do GHG 
Protocol (EUA) 

N2O (kg/km) CH4 (kg/km) N2O (kg/km) CH4 (kg/km) 

Viatura de 
distribuição 

Euro I 5,00E-06 

2,00E-05 

2,983E-06 3,169E-06 

Euro II 4,00E-06 

Euro III  3,00E-06 

Euro IV 6,00E-06 

Euro V 1,70E-05 

Viatura 
média 

Euro I 8,00E-06 

Euro II 8,00E-06 

Euro III  4,00E-06 

Euro IV 1,20E-05 

Euro V 3,40E-05 

Semi-
reboque 

Euro I 8,00E-06 

7,00E-05 

Euro II 7,00E-06 

Euro III  4,00E-06 

Euro IV 1,20E-05 

Euro V 3,40E-05 

 

Relativamente aos factores de emissão do N2O, a maior parte dos valores é da mesma 

ordem de grandeza comparados com o GHG Protocol. Os factores de emissão do N2O 

da metodologia desenvolvida variam entre 3,00E-06 e 3,40E-05. As diferenças 

significativas entre o valor do factor de emissão dos EUA e metodologia desenvolvida 

ocorrem para as todas as viaturas de tecnologia Euro V e para as viaturas médias e 

semi-reboques com tecnologia Euro IV. Isto deve-se ao facto do GHG Protocol utilizar 

factores de emissão médios. Os factores de emissão são os mesmos para todos os 

veículos pesados a diesel após o ano 1960 não sendo feita distinção com base na 

tecnologia do motor. 

Em relação aos factores de emissão do CH4 verifica-se que os utilizados na 

metodologia desenvolvida são maiores do que o do GHG Protocol para os EUA. Estes 

factores de emissão do EMEP/EEA são função do peso máximo de carga do veículo 

(<16 toneladas ou >16 toneladas), sendo que para o GHG Protocol o factor de 

emissão é o mesmo para todos os veículos pesados a diesel a partir de 1960. Verifica-

se uma diferença significativa entre os factores de emissão para as duas 

metodologias. A maior diferença é registada para o factor de emissão para os semi-

reboques para a metodologia desenvolvida por comparação com o GHG Protocol. 
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É de notar que relativamente aos factores de emissão para o N2O utilizados na 

metodologia desenvolvida, para os três tipos de veículos, vão diminuindo do Euro I até 

ao Euro III. No entanto para motores de tecnologia superior o factor de emissão 

aumenta, era expectável que acontecesse o oposto. Isto deve-se ao facto da Directiva 

1999/96/EC introduzir uma redução de 30% de todos os poluentes da norma Euro I 

para a Euro III e obrigar a uma redução de mais de 70% nas emissões de NOx e de 

cerca 85% das emissões de partículas da norma Euro V relativamente à norma Euro 

II. Esta directiva, no entanto, não faz exigências de redução de emissões da norma 

Euro III para a Euro V em relação aos níveis de emissão de N2O. 

 

4.1.2 Análise dos factores de emissão utilizados no cálculo das emissões dos 

reboques refrigerados 

 

No cálculo das emissões provenientes dos reboques refrigerados através da 

metodologia GHG Protocol foram utilizados os factores de emissão do sector 

comercial (não estava disponível para selecção o sector dos transportes). Estes 

factores de emissão disponíveis pelo GHG Protocol para emissões devido a 

combustões estacionárias, provêm do IPCC (2006). Os factores de emissão utilizados 

na metodologia desenvolvida foram retirados do EMEP/EEA, e são factores 

específicos para combustões estacionárias de sistemas de refrigeração de veículos 

(Tabela 26). 

Tabela 26. Factores de emissão util izados no cálculo das emissões dos reboques 
refrigerados pelas duas metodologias (WRI, 2008) (EMEP/EEAb, 2009) 

 Tipo de GEE 

Factores de emissão 
CH4   

(kg/l de 
combustível) 

N2O  
(kg/l de 

combustível) 

CO2  

(kg/l de 
combustível) 

GHG Protocol 
 3,612E-04 2,167E-05 2,676 

Metodologia desenvolvida  
 

4,592E-05 1,127E-04 2,639 

 

Os factores de emissão para o CO2 são próximos. Em relação aos outros factores 

específicos do CH4 e do N2O existe uma diferença significativa. Não se pode retirar 

nenhuma conclusão única mas pode revelar-se o facto dos factores de emissão do 

GHG Protocol serem referentes a 2006 e os factores utilizados na outra metodologia 

remeterem ao ano de 2009.  
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4.1.3 Análise dos factores de emissão utilizados no cálculo das emissões dos 

veículos de assistência  

 

Tal como foi realizado no cálculo das emissões das frotas nacional e internacional, o 

cálculo das emissões dos veículos de assistência, utilizando a metodologia GHG 

Protocol, foi efectuado para três tipos de factores, para os EUA, Reino Unido e Outro 

País. Apenas para os EUA estão disponíveis factores de emissão para os três gases 

(CO2, CH4 e N2O) (Tabela 27). 

Tabela 27. Factores de emissão util izados no cálculo das emissões dos veículos de 
assistência pelas duas metodologias (WRI, 2008) (EMEP/EEAa, 2009) 

 
Tipo de GEE 

Factores de emissão CO2 (kg/km) N2O (kg/km) CH4 (kg/km) 

GHG Protocol 
EUA 2,803E-01 6,214E-07 3,104E-07 

GHG Protocol 
Reino Unido 

1,810E-01 n.d n.d 

GHG Protocol 
Outro País 

2,798E-01 n.d n.d 

Metodologia desenvolvida 3,14 (kg/kg de 
combustível) 

1,00E-05 0 

n.d. - não disponível  

Em relação as factores de emissão para o CO2 do GHG Protocol, verifica-se que o 

factor dos EUA é o mais elevado. O factor de emissão para o N2O do GHG Protocol é 

bastante inferior ao factor da outra metodologia. Salienta-se que o factor de emissão 

utilizado para os EUA é geral para todos os veículos de passageiros a diesel, não 

fazendo distinção da cilindrada ou da norma europeia do motor do veículo, utilizando 

assim factores de emissão médios para todos os veículos de passageiros a diesel 

desde o ano de 1983 até ao presente. Pelo contrário o factor de emissão utilizado na 

metodologia desenvolvida é específico para a cilindrada e norma europeia do motor de 

cada veículo (neste caso é o mesmo para todos os veículos visto serem todos Euro IV 

e de cilindrada inferior a 2000 cm3). 

Relativamente ao CH4 o factor de emissão é nulo para a metodologia desenvolvida, 

sendo este específico para veículos de passageiros a diesel Euro IV. O factor de 

emissão do GHG Protocol é um factor médio para todos os veículos de passageiros a 

diesel posteriores ao ano de 1983. 
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4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PEGADA DE CARBONO 

Neste trabalho foram obtidos quatro resultados para a Pegada de Carbono do Grupo 

TRACAR, três deles usando a metodologia GHG Protocol através das suas 

ferramentas de cálculo. O outro faz uso da metodologia desenvolvida usando factores 

de emissão específicos para os veículos e outras actividades parte da empresa 

TRACAR. Os resultados foram calculados utilizando factores de emissão diferentes, 

conduzindo à obtenção de diferentes resultados para a Pegada de Carbono. Na 

Tabela 28 estão indicados os resultados obtidos para a pegada de carbono total e 

para a pegada de carbono em função da distância percorrida pelo total da frota da 

TRACAR em 2010. A Tabela apresenta a percentagem de contribuição de cada 

âmbito na Pegada do Grupo TRACAR. 

Tabela 28. Resultados da pegada de carbono das duas metodologias e percentagem 
de contribuição de cada âmbito 

 
Factores de 

emissão 

Pegada de Carbono (%) Pegada de 
Carbono do 

Grupo 
TRACAR  
(t CO2eq.) 

Pegada de 
Carbono do 

Grupo TRACAR  
(g CO2eq/km)  

Âmbito 1 ª) Âmbito 2 b) Âmbito 3 c) 

GHG 
Protocol 

EUA 99% <1% <1% 20 112 898 

Reino Unido 99% <1% <1% 19 785 883 

Outro País 99% <1% <1% 20 054 895 

Metodologia 
desenvolvida 99%d) <1%e) <1%d) 19 756 882 

a) O âmbito 1 inclui as emissões de GEE associadas à totalidade da frota da TRACAR e dos 
reboques refrigerados. 

b) O âmbito 2 inclui as emissões de GEE associadas ao consumo de electricidade. 
c) O âmbito 3 inclui as emissões de GEE associadas à frota de assistência e às deslocações casa-

trabalho-casa dos trabalhadores. 
d) Foram usados para o cálculo os factores de emissão do EMEP/EEA (2009). 
e) Foram usados para o cálculo os factores de emissão do mix energético de Portugal 2006 

(IEA,2006). 
 

Conclui-se que para ambas as metodologias o âmbito 1 é aquele que mais contribui 

para o valor da Pegada de Carbono. A contribuição é de 99% do total das emissões de 

GEE emitidas pelo Grupo TRACAR. Apenas 1% desse valor corresponde às emissões 

de GEE emitidas pelos reboques refrigerados. Para o âmbito 3, conclui-se que as 

emissões associadas aos veículos de assistência são as principais responsáveis, 

contribuindo com cerca de 76% para o total de emissões de GEE desta actividade da 

TRACAR. 
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Conclui-se que o valor mais elevado da Pegada de Carbono foi obtido para a 

metodologia GHG Protocol utilizando os factores de emissão do EUA. Em valor 

absoluto este resultado difere do resultado da metodologia desenvolvida, em cerca de 

356 t CO2eq. O resultado do GHG Protocol mais próximo do resultado da metodologia 

desenvolvida foi o que recorre aos factores de emissão do Reino Unido. A diferença 

entre estes dois resultados é de apenas 29 t CO2eq. 

Quando o valor da pegada calculada anteriormente é reportado à distância percorrida 

pela frota (nacional e internacional) da TRACAR em 2010, conclui-se uma semelhança 

entre os valores. Pode-se inferir que o Grupo TRACAR é responsável pela emissão de 

cerca 900 g CO2eq. para cada quilómetro percorrido (Tabela 29). Verificou-se que para 

ambas as metodologias, a frota internacional apresenta a maior pegada de carbono, 

emitindo cerca de 1000 g CO2eq/km. 

 

Tabela 29. Comparação da Pegada de Carbono de cada frota (nacional e 

internacional) em gCO2eq/km 

  

Pegada de Carbono (g CO2eq/km) 

Frota 

GHG Protocol 
Metodologia 

Desenvolvida USA Reino Unido 
Outro 

País 

Nacional 831 817 828 815 

Internacional 972 957 970 956 

 

Poderá também ser realizada uma análise do valor da pegada de carbono por tipo de 

veículo para a frota nacional), para isso foi calculada a pegada de carbono de cada 

tipo de veículo expressa em t CO2eq e também a pegada de carbono de cada veículo 

por quilómetro percorrido (g CO2eq/km) (Tabela 30). Em relação à frota internacional 

esta inclui apenas um tipo de veículo 

Conclui-se que os veículos, da frota nacional, que mais contribuem para a pegada de 

carbono do Grupo TRACAR são os semi-reboques, emitindo 9576 t CO2eq. em 2010. 

Analisando a pegada de carbono reportada à distância percorrida por cada tipo de 

veículo (totalidade dos quilómetros percorridos por cada tipo de veículo), verifica-se 

mais uma vez que os semi-reboques são responsáveis por maiores emissões de 

carbono por quilómetro (905 g CO2eq/km). 
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Tabela 30. Comparação da Pegada de Carbono de cada veículo da frota nacional em 
tCO2eq e gCO2eq/km 

  

 

 

 

 

 

a) Pegada de carbono calculada através da metodologia desenvolvida no âmbito deste trabalho 

 

 

 

 

 
Tipo de Veículo 

Pegada de Carbono a) 
 (t CO2eq) 

Pegada de Carbono a) 
(g CO2eq/km) 

Veículos de  
distribuição 

1524 551 

Veículos 
 médios 

732 633 

Semi-reboques 9576 905 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Foram usadas duas metodologias para o cálculo da pegada de carbono do Grupo 

TRACAR para o ano de 2010. Foi usada a metodologia GHG Protocol e uma outra 

desenvolvida especificamente por consideração das actividades do grupo TRACAR. 

Estas duas metodologias diferem essencialmente dos factores de emissão utilizados. 

Foram consideradas as emissões de GEE associadas ao consumo de combustível (da 

totalidade da frota da TRACAR, dos reboques refrigerados, das deslocações dos 

trabalhadores e por fim da frota de assistência e manutenção). Foi também 

considerado o consumo de electricidade nas três instalações da TRACAR. Na 

avaliação e para ambas as metodologias, foram considerados como gases com efeito 

de estufa o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido de azoto (N2O). 

Na aplicação da metodologia GHG Protocol foram usados três factores de emissão 

distintos, nomeadamente, para o EUA, Reino Unido e para Outro País. O resultado da 

Pegada de Carbono obtido, utilizando os factores de emissão para EUA foi o mais alto 

(20112 t CO2eq.). No entanto a diferença em relação ao resultado obtido para o Reino 

Unido (19785 t CO2eq.) e para Outro País (20054 t CO2eq.) não é significativa. Realça-

se que apenas para EUA são contabilizados os três gases (CO2, o CH4 e o N2O), 

sendo que para os outros dois casos (Reino Unido e Outro País) apenas o CO2 é 

contabilizado.   

O resultado da pegada de carbono obtido pela metodologia desenvolvida não difere 

muito dos resultados obtidos pelo GHG Protocol. O resultado do GHG Protocol que 

mais se aproxima do obtido pela metodologia desenvolvida é o do Reino Unido. O 

resultado obtido para a pegada de carbono total pela metodologia desenvolvida foi 

19756 t CO2eq.  

Os resultados foram também expressos em função dos quilómetros percorridos pela 

totalidade da frota da TRACAR, os resultados obtidos para as duas metodologias são 

semelhantes. Para os três factores de emissão do GHG Protocol os resultados foram 

os seguintes: os 898 g CO2eq. (para os EUA), 883 g CO2eq. (para o Reino Unido) e 

895 g CO2eq. (para Outro País). O resultado obtido para a metodologia desenvolvida 

foi de 882 g CO2eq. 

Conclui-se que as emissões de GEE associadas ao consumo de combustível da frota 

da TRACAR são as que mais contribuem para o valor da pegada de carbono 

(contribuição de cerca de 98%). Verificou-se também que para a frota internacional a 

pegada de carbono expresso por quilómetro percorrido é maior (956 g CO2eq/km) do 
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que para a frota nacional (815 g CO2eq/km). No entanto a frota internacional é aquela 

que apresenta o valor mais baixo para a pegada de carbono total do Grupo TRACAR, 

emitindo 7546 t CO2eq. Este resultado deve-se ao facto de esta frota possuir menos 

veículos que a frota nacional. O valor para a frota nacional é de 11828 t CO2eq. 

(valores obtidos pela metodologia desenvolvida).  

Em relação à frota nacional, conclui-se que os semi-reboques são os responsáveis 

pela maior emissão de GEE. Estes emitem cerca de 9576 t CO2eq, sendo que os 

veículos médios são os que menos contribuem para o valor da pegada de carbono 

(732 t CO2eq) (valores calculados pela metodologia desenvolvida). Reportando estes 

valores à distância percorrida, são os semi-reboques que mais emissões de GEE 

emitem por quilómetro (905 g CO2eq) e os veículos de distribuição os que menos 

emitem (551 g CO2eq). 

 

Em relação aos resultados obtidos pelas duas metodologias, considera-se que a 

pegada de carbono que poderá ser mais adequada à realidade é a obtida pela 

metodologia desenvolvida. Isto porque no seu cálculo foram considerados factores de 

emissão mais específicos, ou seja para o cálculo das emissões de GEE associadas ao 

consumo de energia eléctrica foram considerados factores de emissão do mix 

energético português de 2006. Para todas as emissões de GEE provenientes do 

consumo de combustível foram considerados factores de emissão específicos da 

Europa para o ano de 2009, para cada tipo de veículo, o tipo de combustível e a 

respectiva tecnologia do motor (standard europeu). 

 

Comparando os resultados obtidos com os recolhidos na revisão bibliográfica, conclui-

se que, tal como para os casos revistos na bibliografia, as emissões de GEE 

provenientes do consumo de combustível nas duas frotas são as que mais contribuem 

no resultado da pegada de carbono das empresas de transportes. O valor da pegada 

está directamente ligado ao número de veículos da frota e à distância percorrida. 

Quando comparado o valor da pegada de carbono de uma outra empresa de 

transportes nacional (Luís Simões), conclui-se que os resultados obtidos neste 

trabalho são inferiores.  

Em relação às emissões de GEE associadas ao consumo de electricidade, a Luís 

Simões é responsável pela emissão de 4731 t CO2eq. Este valor é mais de 30 vezes 

superior ao do Grupo TRACAR (147 t CO2eq). Não será surpresa devido à diferença 

da dimensão da Luís Simões face à TRACAR.  

Ainda, e por comparação com o valor calculado da pegada para uma empresa do 

Reino Unido, conclui-se que a pegada do Grupo TRACAR (obtida por ambas as 
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metodologias e para os diferentes tipos de factores de emissão) é semelhante ao valor 

relatado por essa empresa (730 g CO2/km) (Tenens, 2011).  

 

Conclui-se que o número de estudos disponíveis não é elevado e portanto uma 

comparação exaustiva não é possível. Salienta-se a importância de estudos como 

estes que permitem avaliar a pegada de empresas de sectores de transportes e 

colmatar a lacuna existente no que diz respeito à disponibilidade destes valores com 

consequente identificação das melhores práticas para o sector. Realça-se ainda que 

obviamente a pegada de carbono é um valor que depende de vários factores, como 

por exemplo, das actividades consideradas, dos gases GEE contabilizados, do modo 

de operação dos veículos, da distância e tipo de percurso efectuado.  

 

A diferença de resultados obtidos, para as duas metodologias, permite concluir sobre a 

importância dos factores de emissão no cálculo da pegada de carbono. Estes factores 

são específicos do tipo de veículo, da tecnologia do motor e do tipo de combustível. 

Pode-se então concluir que os factores de emissão são extremamente importantes no 

cálculo da pegada de carbono, sendo que quanto mais específicos e rigorosos forem 

os factores de emissão, mais próximo da realidade será o valor da pegada de carbono. 

 

O trabalho desenvolvido possui algumas limitações associadas com os GEE 

considerados e os factores de emissão associados. Uma está relacionada com a não 

contabilização das emissões de GEE inerentes a todas as actividades da TRACAR. 

Também não foram consideradas as emissões de GEE associadas ao transporte de 

combustível para os terminais de abastecimento do Grupo TRACAR. Uma outra 

limitação é o facto de terem sido apenas considerados três gases com efeito de estufa 

(CO2, CH4 e N2O), isto resulta da lacuna existente no que respeita aos factores de 

emissão disponíveis para os restantes gases com efeito de estufa (HFC, PFC e SF6). 

Não foram também aqui avaliadas as emissões de GEE por trajecto. As limitações 

existentes deverão ser encaradas como sugestões para próximos trabalhados. 

 

Recomendam-se vários caminhos para desenvolvimento futuros neste tema. 

Recomenda-se para trabalhos futuros, a inclusão das emissões associadas às 

actividades de manutenção dos veículos, incluindo por exemplo, a troca de pneus e 

óleo. Assim como, incluir em avaliações futuras da pegada de carbono as emissões 

dos outros GEE que não foram incluídas neste trabalho (HFC, PFC e SF6). Para isso 

será necessário que estejam disponíveis para consulta factores de emissão desses 

mesmos gases para as várias actividades. 
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Seria também importante comparar as diferenças existentes na pegada de carbono 

para cada um dos trajectos dos veículos. Este permitiria identificar poupanças de 

combustível para os trajectos e consequentemente a redução na pegada de carbono. 

Com esse intuito, poderiam ser analisados os percursos mais comuns (para os 

clientes mais frequentes), fazendo o cálculo da pegada de carbono associada a cada 

trajecto, comparando as várias alternativas, podendo-se assim alcançar uma 

conclusão em relação ao trajecto mais económico, tanto em termos de emissões de 

GEE mas também em termos económicos. Seria também interessante relacionar a 

informação anterior com o tipo e peso de carga transportada, obtendo-se assim 

informação relativa à pegada de carbono associada aos vários trajectos e carga 

transportada, podendo assim deste modo ser possível verificar a influência que o tipo 

de carga, bem como o seu peso, poderá ter no valor da pegada de carbono. 

 

Realça-se que o valor da pegada de carbono calculado poderá ser utilizado pela 

TRACAR como meio de reportar um valor de eficiência energética aos seus parceiros, 

clientes e público em geral. Este poderá também ser tomado como referência para 

futuras metas e reduções. Este meio expedito de cálculo da pegada de carbono, 

desenvolvido no trabalho, permite à empresa o cálculo anual da sua pegada e é um 

meio de, caso forem introduzidos e regulamentados limites de emissões de GEE nas 

empresas de transportes, a empresa TRACAR estar preparada, possuindo desde logo 

uma matriz base de cálculo das emissões de GEE das suas principais actividades. 

Este tipo de ferramentas permite uma avaliação da pegada de carbono, de forma 

rápida e facilitada, auxiliando as empresas a ter um maior controlo das suas emissões 

e ajudando deste modo a identificar as actividades mais “críticas” que deverão ser alvo 

de medidas de redução e eficiência. 

 

Por fim, realça-se que tendo-se concluído que a maioria das emissões de GEE (98%) 

provêm da frotas nacional e internacional, deverá ser esse o alvo de medidas de 

redução, com principal foco na frota nacional, visto ser aquela à qual está associada a 

maior distância percorrida e consequentemente o maior valor absoluto da pegada de 

carbono. Uma das medidas a implementar seria apostar no ECO-Driving, que consiste 

em formar os motoristas numa condução menos agressiva, que permite uma 

poupança considerável de combustível. 
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Anexo A 
  

Tabela de dados da frota nacional 
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Tabela A 1. Caracterização completa da frota nacional 

Matrícula 
Tipo de 
veículo Marca 

Ano 
aquisição Empresa 

Média 
anual 

consumo 
(l/100) 

Registo 
consumo 

(l) 

Distância 
percorrida 

(km) 

Cilindrada 
(cm3) 

Tecnologia 
motor 

06-89-AL Viatura de 
distribuição 

VOLVO 1992 TRACAR 23,88 1852 5614 5480 euro I 

78-38-CS 
Viatura de 
distribuição VOLVO 1993 TRACAR 28,31 9518 29059 5480 euro I 

93-32-FM Viatura de 
distribuição 

IVECO 1995 TSM 30,27 3513 9644 7685 euro I 

52-70-FN Viatura de 
distribuição 

IVECO 1995 TSM 26,96 17162 67338 7685 euro I 

97-44-ER 
Semi-

Reboque VOLVO 1995 TRACAR 37,26 27582 78781 12130 euro I 

35-29-EV Semi-
Reboque 

VOLVO 1995 TRACAR 41,82 32440 66346 12130 euro II 

23-41-FE Semi-
Reboque VOLVO 1995 TRACAR 38,19 44874 114790 12130 euro II 

53-08-FF 
Semi-

Reboque VOLVO 1995 TRACAR 38,90 35824 82010 12130 euro II 

61-87-FH 
Semi-

Reboque 
VOLVO 1995 TRACAR 48,23 39052 91619 12130 euro II 

24-02-FU Semi-
Reboque 

VOLVO 1995 TRACAR 40,74 49895 129407 12130 euro II 

02-92-FA 
Viatura de 
distribuição IVECO 1995 TSM 25,46 18609 75730 7685 euro I 

10-08-HR 
Viatura de 
distribuição 

IVECO 1996 TSM 26,78 11960 44644 7685 euro I 

81-97-HU Viatura de 
distribuição 

DAF 1997 TSM 28,75 25499 82143 8661 euro I 

87-41-II 
Semi-

Reboque VOLVO 1997 TSM 37,77 53350 135914 12130 euro II 

94-26-IO 
Semi-

Reboque VOLVO 1997 TSM 38,01 37839 95361 12130 euro II 

71-52-IR Semi-
Reboque 

VOLVO 1997 TSM 45,47 40765 95156 12130 euro II 

06-12-IU Semi-
Reboque 

VOLVO 1997 TSM 36,70 33779 90059 12130 euro II 

06-13-IU 
Semi-

Reboque VOLVO 1997 TSM 36,67 39158 22818 12130 euro II 

13-66-JF Semi-
Reboque 

IVECO 1997 TSM 38,01 26814 52145 9500 euro II 

51-13-IO 
Semi-

Reboque IVECO 1997 TRACAR 37,80 23332 57053 9500 euro III 

60-35-JD 
Viatura de 
distribuição VOLVO 1997 TRACAR 25,86 18672 70892 5480 euro II 

71-92-JD Viatura de 
distribuição 

VOLVO 1997 TRACAR 25,62 18923 67965 5480 euro II 

48-44-JH 
Viatura 
Média IVECO 1997 TRACAR 31,43 31796 98157 9500 euro I 

13-65-JF 
Viatura de 
distribuição IVECO 1997 TRACAR 28,20 19167 63964 7685 euro I 

92-45-HV Semi-
Reboque 

VOLVO 1997 TRACAR 38,13 35764 103489 12130 euro II 

92-46-HV Semi-
Reboque 

VOLVO 1997 TRACAR 44,23 35025 92587 12130 euro II 

14-05-IC 
Semi-

Reboque VOLVO 1997 TRACAR 38,85 32993 83301 12130 euro II 

56-59-IA Semi-
Reboque 

VOLVO 1997 TRACAR 38,12 42268 101076 12130 euro II 

13-95-IN Semi-
Reboque 

VOLVO 1997 TRACAR 38,81 42639 118405 12130 euro II 

13-81-IN 
Semi-

Reboque VOLVO 1997 TRACAR 38,86 40421 104343 12130 euro II 

13-82-IN Semi-
Reboque 

VOLVO 1997 TRACAR 41,16 37005 99770 12130 euro II 

54-58-JM Semi-
Reboque 

SCANIA 1998 TSM 45,55 19009 56176 11705 euro II 

54-60-JM 
Semi-

Reboque SCANIA 1998 TSM 44,45 18297 50837 11705 euro II 

19-72-LX Semi-
Reboque 

VOLVO 1998 TSM 39,03 39413 92958 12130 euro II 

81-31-LX Semi-
Reboque 

VOLVO 1998 TSM 36,69 35547 100697 12130 euro II 

81-32-LX 
Semi-

Reboque VOLVO 1998 TSM 37,09 32210 86577 12130 euro II 

81-33-LX 
Semi-

Reboque VOLVO 1998 TSM 37,88 38440 91313 12130 euro II 

18-13-MG Semi-
Reboque 

SCANIA 1998 TSM 46,56 38979 84329 11705 euro II 
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Matrícula Tipo de 
veículo 

Marca Ano 
aquisição 

Empresa 

Média 
anual 

consumo 
(l/100) 

Registo 
consumo 

(l) 

Distância 
percorrida 

(km) 

Cilindrada 
(cm3) 

Tecnologia 
motor 

18-14-MG 
Semi-

Reboque SCANIA 1998 TSM 46,02 44952 91180 11705 euro II 

77-22-MI 
Semi-

Reboque VOLVO 1998 TSM 46,11 34976 99314 12130 euro II 

99-51-MI Semi-
Reboque 

VOLVO 1998 TSM 31,33 19092 50411 12130 euro II 

17-55-LJ 
Viatura 
Média IVECO 1998 TRACAR 30,29 11489 42979 7685 euro I 

69-12-MJ 
Semi-

Reboque IVECO 1998 TRACAR 40,61 25132 60785 9500 euro II 

38-44-LH 
Viatura de 
distribuição 

IVECO 1998 TRACAR 26,46 22888 86248 7685 euro I 

28-55-JU Semi-
Reboque 

VOLVO 1998 TRACAR 36,94 33167 93754 12130 euro II 

99-23-MC 
Semi-

Reboque SCANIA 1998 TRACAR 37,87 35471 87371 11705 euro II 

99-24-MC 
Semi-

Reboque SCANIA 1998 TRACAR 39,37 40938 115392 11705 euro II 

99-25-MC 
Semi-

Reboque 
SCANIA 1998 TRACAR 37,95 26655 54647 11705 euro II 

69-11-MJ Semi-
Reboque 

IVECO 1998 TRACAR 44,76 29068 62387 9500 euro II 

45-01-ML 
Semi-

Reboque VOLVO 1998 TRACAR 40,79 37534 82317 12130 euro II 

45-02-ML 
Semi-

Reboque 
VOLVO 1998 TRACAR 45,13 44831 111477 12130 euro II 

88-75-NR Semi-
Reboque 

IVECO 1999 TSM 42,23 2091 3431 9500 euro II 

39-20-OJ 
Semi-

Reboque VOLVO 1999 TRACAR 36,82 46026 122566 12130 euro II 

18-58-OQ 
Semi-

Reboque VOLVO 1999 TRACAR 37,27 35684 95155 12130 euro II 

98-89-PG Semi-
Reboque 

IVECO 2000 TRACAR 39,00 40880 102263 9500 euro III 

92-84-PB Viatura de 
distribuição RENAULT 2000 TRACAR 27,87 29167 100495 9839 euro III 

04-64-PO 
Viatura de 
distribuição IVECO 2000 TRACAR 26,00 23061 80029 7790 euro III 

01-27-PH Viatura de 
distribuição 

RENAULT 2000 TRACAR 29,11 26793 86497 9839 euro III 

76-79-PL 
Viatura de 
distribuição IVECO 2000 TRACAR 25,71 11649 171002 7790 euro III 

04-66-PO 
Viatura de 
distribuição IVECO 2000 TRACAR 28,45 27088 103456 7790 euro III 

55-13-PA Semi-
Reboque 

RENAULT 2000 TRACAR 36,65 37055 93174 11122 euro III 

76-78-PL 
Viatura de 
distribuição IVECO 2000 TRACAR 27,45 24806 86803 7790 euro III 

01-91-PL 
Semi-

Reboque SCANIA 2000 TRACAR 32,72 40275 105295 11705 euro III 

00-05-QD Semi-
Reboque 

IVECO 2000 TRACAR 41,26 34709 82566 10308 euro III 

77-08-OZ Semi-
Reboque 

SCANIA 2000 TRACAR 37,71 27432 117143 11705 euro III 

77-10-OZ Semi-
Reboque 

SCANIA 2000 TRACAR 32,98 27372 110237 11705 euro III 

77-11-OZ Semi-
Reboque 

SCANIA 2000 TRACAR 36,23 35222 93027 11705 euro III 

60-33-OZ Semi-
Reboque 

RENAULT 2000 TRACAR 40,59 46768 126939 11956 euro III 

92-47-PD 
Semi-

Reboque SCANIA 2000 TRACAR 43,91 37399 94381 11705 euro III 

92-48-PD Semi-
Reboque 

SCANIA 2000 TRACAR 43,37 36873 85231 11705 euro III 

92-49-PD Semi-
Reboque 

SCANIA 2000 TRACAR 46,54 44170 95464 11705 euro III 

01-91-PL 
Semi-

Reboque SCANIA 2000 TRACAR 34,45 36946 116026 11705 euro III 

01-92-PL Semi-
Reboque 

SCANIA 2000 TRACAR 41,12 43410 101516 11705 euro III 

01-94-PL Semi-
Reboque 

SCANIA 2000 TRACAR 40,47 22541 108172 11705 euro III 

54-15-RI 
Viatura de 
distribuição RENAULT 2001 TRACAR 35,91 2823 103895 9839 euro III 

48-97-RM 
Viatura de 
distribuição RENAULT 2001 TRACAR 35,88 3568 33017 12130 euro III 

Tabela A 1 (continuação). Caracterização completa da frota nacional 
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Matrícula Tipo de 
veículo 

Marca Ano 
aquisição 

Empresa 

Média 
anual 

consumo 
(l/100) 

Registo 
consumo 

(l) 

Distância 
percorrida 

(km) 

Cilindrada 
(cm3) 

Tecnologia 
motor 

80-86-RC 
Semi-

Reboque RENAULT 2001 TRACAR 40,48 11476 58314 11122 euro III 

12-11-RF 
Viatura 
Média RENAULT 2001 TRACAR 28,61 3297 54103 9839 euro III 

12-12-RF Viatura 
Média 

RENAULT 2001 TRACAR 30,56 32675 103062 9839 euro III 

54-16-RI 
Viatura de 
distribuição RENAULT 2001 TRACAR 28,26 22047 70949 9839 euro III 

86-14-RL 
Semi-

Reboque VOLVO 2001 TRACAR 37,03 37782 110899 12130 euro III 

86-15-RL Semi-
Reboque 

VOLVO 2001 TRACAR 40,15 57239 141897 12130 euro III 

54-11-SH 
Semi-

Reboque SCANIA 2001 TRACAR 45,82 42389 98328 10640 euro III 

54-12-SH 
Semi-

Reboque SCANIA 2001 TRACAR 36,34 39381 109611 10640 euro III 

54-13-SH Semi-
Reboque 

SCANIA 2001 TRACAR 35,98 32565 89516 10640 euro III 

54-14-SH Semi-
Reboque 

SCANIA 2001 TRACAR 35,62 42405 140787 10640 euro III 

44-27-TN 
Semi-

Reboque RENAULT 2002 TRACAR 34,75 35081 104788 11122 euro II 

10-15-TT Viatura 
Média 

VOLVO 2002 TRACAR 27,33 18503 143310 9400 euro II 

50-15-UZ Semi-
Reboque 

SCANIA 2003 TRACAR 36,64 34730 94153 10640 euro III 

00-20-VB 
Semi-

Reboque SCANIA 2003 TRACAR 32,32 30015 191961 10640 euro III 

00-22-VB Semi-
Reboque 

SCANIA 2003 TRACAR 33,23 44521 101233 10640 euro III 

87-25-VZ Semi-
Reboque 

RENAULT 2004 TSM 35,00 45217 130310 11122 euro III 

08-71-XX 
Viatura de 
distribuição RENAULT 2004 TRACAR 13,51 11429 39049 2953 euro III 

08-72-XX Viatura de 
distribuição 

RENAULT 2004 TRACAR 15,66 11293 49849 2953 euro III 

18-14-XD Semi-
Reboque 

RENAULT 2004 TRACAR 38,14 44522 722609 11122 euro III 

18-15-XD 
Semi-

Reboque RENAULT 2004 TRACAR 39,23 37724 95062 11122 euro III 

95-79-XJ Viatura de 
distribuição 

RENAULT 2004 TRACAR 16,52 3900 30532 2800 euro III 

35-53-ZB Semi-
Reboque 

RENAULT 2004 TRACAR 32,73 32486 125943 11122 euro III 

35-69-VX 
Semi-

Reboque RENAULT 2004 TRACAR 41,34 34126 89357 11122 euro III 

55-71-XI 
Semi-

Reboque 
DAF 2004 TRACAR 40,47 43991 141110 12583 euro III 

74-23-ZO Viatura de 
distribuição 

RENAULT 2005 TRACAR 8,91 3753 50350 2953 euro IV 

59-27-ZQ 
Viatura de 
distribuição DAF 2005 TRACAR 28,75 16734 72890 9200 euro IV 

48-AU-54 
Viatura de 
distribuição 

DAF 2005 TRACAR 21,78 5381 58909 5900 euro IV 

39-72-MX Viatura 
Média 

IVECO 2005 TRACAR 29,66 24261 81898 7790 euro IV 

50-65-NP 
Viatura 
Média IVECO 2005 TRACAR 30,33 18019 57244 7790 euro IV 

50-66-NP 
Viatura 
Média IVECO 2005 TRACAR 28,84 18516 67643 7790 euro IV 

93-BA-08 
Semi-

Reboque DAF 2005 
TR. 

Encarnaçã
o 

35,26 75476 317661 12583 euro IV 

80-42-ZR Semi-
Reboque 

DAF 2005 
TR. 

Encarnaçã
o 

34,72 59529 174421 12583 euro IV 

80-41-ZR 
Semi-

Reboque DAF 2005 
TR. 

Encarnaçã
o 

36,97 82813 205270 12583 euro IV 

43-AS-66 Semi-
Reboque 

DAF 2005 TRACAR 39,29 42589 108396 12583 euro IV 

71-BG-32 Viatura 
Média 

DAF 2006 TRACAR 21,15 26181 106115 9186 euro IV 

42-CE-57 Viatura de 
distribuição 

DAF 2006 TRACAR 29,95 28807 95343 9186 euro IV 

71-BG-33 Viatura 
Média 

DAF 2006 TRACAR 25,94 16625 73643 9186 euro IV 

27-DS-35 
Viatura de 
distribuição DAF 2007 TSM 20,61 14188 61227 6692 euro IV 

Tabela A 1 (cont.) . Caracterização completa da frota nacional  
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Matrícula Tipo de 
veículo 

Marca Ano 
aquisição 

Empresa 

Média 
anual 

consumo 
(l/100) 

Registo 
consumo 

(l) 

Distância 
percorrida 

(km) 

Cilindrada 
(cm3) 

Tecnologia 
motor 

27-DS-33 
Viatura de 
distribuição DAF 2007 TSM 18,05 12942 93888 6692 euro IV 

48-ET-97 
Viatura de 
distribuição DAF 2007 TRACAR 21,86 11703 91332 6692 euro IV 

89-EL-77 Semi-
Reboque 

DAF 2007 TRACAR 38,76 54477 137156 12902 euro IV 

89-EL-78 Semi-
Reboque 

DAF 2007 TRACAR 39,11 39297 99049 12902 euro IV 

27-FB-88 
Semi-

Reboque DAF 2008 TRACAR 21,23 15670 30567 6692 euro V 

27-FB-94 Semi-
Reboque 

DAF 2008 TRACAR 26,23 24049 95304 9186 euro V 

27-FX-19 
Semi-

Reboque RENAULT 2008 TRACAR 33,00 36988 126332 10837 euro V 

27-FX-22 
Semi-

Reboque RENAULT 2008 TRACAR 32,84 35583 119510 10837 euro V 

27-FX-21 Semi-
Reboque 

RENAULT 2008 TRACAR 31,28 35530 98268 10837 Euro V 

56-FF-43 Viatura 
Média 

RENAULT 2008 TRACAR 26,77 36999 144807 7146 Euro V 

17-FR-42 
Semi-

Reboque RENAULT 2008 TRACAR 36,21 57953 159588 10837 euro V 

17-FR-43 Semi-
Reboque 

RENAULT 2008 TRACAR 42,08 56145 148287 10837 euro V 

17-FR-44 Semi-
Reboque 

RENAULT 2008 TRACAR 33,93 54728 152314 10837 euro V 

17-FR-45 
Semi-

Reboque RENAULT 2008 TRACAR 34,35 54558 149312 10837 euro V 

56-FF-44 Viatura 
Média 

RENAULT 2008 TRACAR 24,65 38385 182812 7146 euro V 

27-FX-20 Semi-
Reboque 

RENAULT 2008 TRACAR 27,55 39981 132254 10837 euro V 

06-GF-63 Semi-
Reboque 

DAF 2008 TRACAR 36,83 43600 129835 12902 euro V 

96-FX-62 Semi-
Reboque 

RENAULT 2008 TRACAR 33,16 38652 122107 10837 euro V 

96-FX-61 Semi-
Reboque 

RENAULT 2008 TRACAR 32,99 37307 160045 10837 euro V 

06-GF-64 
Semi-

Reboque DAF 2008 TRACAR 38,68 48334 118223 12902 euro V 

73-HL-63 Viatura de 
distribuição 

ISUZU 2009 TRACAR 14,02 6565 37683 5193 euro V 

04-HS-87 Semi-
Reboque 

DAF 2009 TRACAR 34,35 55656 165057 12902 euro V 

04-HS-88 
Semi-

Reboque DAF 2009 TRACAR 35,54 59143 146549 12903 euro V 

73-HL-64 
Viatura de 
distribuição 

ISUZU 2009 TRACAR 15,62 7135 42990 5193 euro V 

73-HL-66 Viatura de 
distribuição 

ISUZU 2009 TRACAR 15,54 3182 52844 5193 euro V 

45-HP-31 
Viatura de 
distribuição ISUZU 2009 TRACAR 14,39 5746 31828 5193 euro V 

75-HR-57 
Viatura de 
distribuição 

DAF 2009 TRACAR 16,16 12429 64899 6692 euro V 

73-HL-65 Viatura de 
distribuição 

ISUZU 2009 TRACAR 15,83 7310 47292 5193 euro V 

75-HR-58 
Viatura de 
distribuição DAF 2009 TRACAR 18,44 10084 62372 6692 euro V 

04-HS-89 Viatura de 
distribuição 

DAF 2009 TRACAR 19,91 14015 80716 9186 euro V 

04-HS-90 Viatura de 
distribuição 

DAF 2009 TRACAR 25,28 33143 128463 9186 euro V 

75-HR-55 
Viatura de 
distribuição DAF 2009 TRACAR 18,07 12923 83935 6692 euro V 

75-HR-59 
Viatura de 
distribuição DAF 2009 TRACAR 17,77 7080 52411 6692 euro V 

 

 Tabela A 1 (cont.).  Caracterização completa da frota nacional 
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Anexo B  

  

Tabela de dados da frota internacional 
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Tabela B 1. Caracterização completa da frota internacional  

Matrícula 
Tipo de 
veículo Marca 

Ano 
aquisição Empresa 

Média 
consumo 

(l/100) 

Registo 
consumo 

(l) 

Distância 
percorrida 

(km) 

Cilindrada 
(cm3) 

Tecnologia 
motor 

54-15-SH 
Semi-

reboque SCANIA 2001 TSM 35,89 33986,75 94697 10640 euro III 

54-10-SH 
Semi-

reboque SCANIA 2001 TRACAR 37,83 44169,55 116758 10640 euro III 

86-16-RL Semi-
reboque 

VOLVO 2001 TRACAR 39,64 47150,19 118946 12130 euro III 

23-13-UE 
Semi-

reboque VOLVO 2002 TRACAR 33,83 40955,27 121062 12130 euro IV 

86-25-UD 
Semi-

reboque VOLVO 2002 TRACAR 38,00 41545,40 109330 12130 euro III 

75-97-UM Semi-
reboque 

VOLVO 2003 TSM 38,80 51371,59 132401 12130 euro IV 

34-56-XX 
Semi-

reboque DAF 2004 TSM 35,17 44500,60 126530 12583 euro III 

87-26-VZ 
Semi-

reboque DAF 2004 TSM 39,13 54850,09 140174 11122 euro V 

41-03-XI Semi-
reboque 

DAF 2004 TRACAR 36,30 51169,21 140962 12583 euro III 

47-28-ZB 
Semi-

reboque MERCEDES 2004 TRACAR 36,00 49215,60 136710 11946 euro IV 

55-72-XI 
Semi-

reboque DAF 2004 TRACAR 34,17 37934,51 111017 12583 euro III 

41-AH-24 Semi-
reboque 

DAF 2005 TSM 35,42 47191,84 133235 12583 euro IV 

42-AE-96 Semi-
reboque 

RENAULT 2005 TSM 37,17 43982,15 118327 11122 euro IV 

69-AF-44 
Semi-

reboque RENAULT 2005 TSM 38,67 48240,44 124749 11122 euro IV 

74-58-ZV Semi-
reboque 

DAF 2005 TSM 39,50 46091,76 116688 12583 euro IV 

74-59-ZV Semi-
reboque 

DAF 2005 TSM 36,58 48653,59 133006 12583 euro IV 

02-87-ZJ 
Semi-

reboque MERCEDES 2005 TRACAR 34,55 52484,21 151908 11946 euro IV 

03-98-ZJ Semi-
reboque 

MERCEDES 2005 TRACAR 36,25 45280,96 124913 11946 euro IV 

43-AS-67 Semi-
reboque 

DAF 2005 TRACAR 38,09 45444,04 119307 12583 euro IV 

43-AS-68 
Semi-

reboque DAF 2005 TRACAR 40,45 46665,14 115365 12583 euro IV 

43-AS-69 Semi-
reboque 

DAF 2005 TRACAR 37,27 47166,68 126554 12583 euro IV 

64-27-ZO Semi-
reboque 

DAF 2005 TRACAR 35,83 45422,41 126772 12580 euro IV 

79-99-ZL 
Semi-

reboque MERCEDES 2005 TRACAR 37,40 47235,08 126297 11946 euro IV 

77-CB-81 
Semi-

reboque 
SCANIA 2006 TSM 35,50 48761,38 137356 11705 euro IV 

77-CB-82 Semi-
reboque 

SCANIA 2006 TSM 35,27 48648,97 137933 11705 euro IV 

77-CB-83 
Semi-

reboque SCANIA 2006 TSM 35,42 63045,12 177993 11705 euro IV 

77-CB-84 
Semi-

reboque 
SCANIA 2006 TSM 37,00 45604,72 123256 11705 euro IV 

77-CB-85 Semi-
reboque 

SCANIA 2006 TSM 35,25 45631,48 129451 11705 euro IV 

27-CB-73 
Semi-

reboque RENAULT 2006 TRACAR 34,42 45819,90 133120 10837 euro IV 

78-BZ-85 
Semi-

reboque RENAULT 2006 TRACAR 35,55 45532,44 128080 10837 euro IV 

78-BZ-86 Semi-
reboque 

RENAULT 2006 TRACAR 36,33 47655,51 131174 10837 euro IV 

78-BZ-87 
Semi-

reboque RENAULT 2006 TRACAR 36,67 45514,07 124118 10837 euro IV 

78-BZ-88 
Semi-

reboque RENAULT 2006 TRACAR 35,50 46660,85 131439 10837 euro IV 

78-BZ-89 Semi-
reboque 

RENAULT 2006 TRACAR 35,92 50912,29 141738 10837 euro IV 

16-DD-27 
Semi-

reboque DAF 2007 TRACAR 36,67 82786,56 225761 12902 euro IV 

16-DD-28 
Semi-

reboque DAF 2007 TRACAR 36,58 51032,39 139509 12902 euro IV 

18-DS-93 Semi-
reboque 

VOLVO 2007 TRACAR 35,75 43284,31 121075 12780 euro IV 

18-DS-94 
Semi-

reboque VOLVO 2007 TRACAR 34,92 43729,97 125229 12780 euro IV 



 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matrícula Tipo de 
veículo 

Marca Ano 
aquisição 

Empresa 
Média 

consumo 
(l/100) 

Registo 
consumo 

(l) 

Distância 
percorrida 

(km) 

Cilindrada 
(cm3) 

Tecnologia 
motor 

32-DE-90 Semi-
reboque 

DAF 2007 TRACAR 34,73 43042,28 123934 12902 euro IV 

37-DM-18 
Semi-

reboque VOLVO 2007 TRACAR 34,83 44174,54 126829 12780 euro IV 

37-DM-19 
Semi-

reboque 
VOLVO 2007 TRACAR 36,91 39946,59 108227 12780 euro IV 

37-DM-20 Semi-
reboque 

VOLVO 2007 TRACAR 35,00 47192,95 134837 12780 euro IV 

48-ET-98 
Semi-

reboque DAF 2007 TRACAR 34,27 36967,73 107872 12902 euro IV 

48-ET-99 
Semi-

reboque DAF 2007 TRACAR 35,70 42932,11 120258 12902 euro IV 

61-EP-11 Semi-
reboque 

MERCEDES 2007 TRACAR 36,73 50193,75 136656 11946 euro IV 

61-EP-12 
Semi-

reboque MERCEDES 2007 TRACAR 34,92 47552,31 136175 11946 euro IV 

69-DZ-83 
Semi-

reboque VOLVO 2007 TRACAR 38,67 50720,73 131163 12780 euro IV 

10-GA-30 Semi-
reboque 

MERCEDES 2008 TSM 37,33 50159,95 134369 11946 euro V 

16-FZ-02 
Semi-

reboque MERCEDES 2008 TSM 36,58 46172,74 126224 11946 euro V 

16-FZ-03 
Semi-

reboque MERCEDES 2008 TSM 34,67 38839,07 112025 11946 euro V 

62-FZ-96 Semi-
reboque 

MERCEDES 2008 TSM 34,17 44437,40 130048 11946 euro V 

75-FQ-66 
Semi-

reboque MERCEDES 2008 TSM 36,00 47734,20 132595 11946 euro V 

75-FQ-67 
Semi-

reboque MERCEDES 2008 TSM 35,18 44494,26 126476 11946 euro V 

27-FB-89 Semi-
reboque 

DAF 2008 TRACAR 36,00 48020,40 133390 12902 euro V 

27-FB-90 
Semi-

reboque DAF 2008 TRACAR 35,09 44393,06 126512 12902 euro V 

30-HD-41 
Semi-

reboque MERCEDES 2009 TRACAR 37,64 47118,13 125181 11946 euro V 

30-HD-42 Semi-
reboque 

MERCEDES 2009 TRACAR 35,75 44655,33 124910 11946 euro V 

33-IE-51 Semi-
reboque 

DAF 2009 TRACAR 35,55 43905,32 123503 12902 euro V 

33-IE-52 
Semi-

reboque DAF 2009 TRACAR 35,67 48617,50 136298 12902 euro V 

33-IE-53 Semi-
reboque 

DAF 2009 TRACAR 35,18 46483,69 132131 12902 euro V 

33-IE-54 Semi-
reboque 

DAF 2009 TRACAR 35,58 45435,66 127700 12902 euro V 

Tabela B 1 (cont.). Caracterização completa da frota internacional 
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Anexo C 

  

Tabela dos consumos de combustível dos 

reboques frigoríficos 
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Tabela C 1. Consumos de combustível associado à refrigeração dos reboques para 
2010 

 

Reboques refrigerados Consumo de combustível (l) 

Frigorífico 1 1545 
Frigorífico 2 2826 
Frigorífico 3 133 
Frigorífico 4 4111 
Frigorífico 5 3340 
Frigorífico 6 1174 
Frigorífico 7 3199 
Frigorífico 8 3380 
Frigorífico 9 1057 

Frigorífico 10 5330 
Frigorífico 11 4735 
Frigorífico 12 4999 
Frigorífico 13 3452 
Frigorífico 14 3509 
Frigorífico 15 1490 
Frigorífico 16 1679 
Frigorífico 17 1981 
Frigorífico 18 2223 
Frigorífico 19 3347 
Frigorífico 20 498 
Frigorífico 21 346 
Frigorífico 22 1497 
Frigorífico 23 1215 
Frigorífico 24 297 
Frigorífico 25 492 
Frigorífico 26 486 
Frigorífico 27 231 
Frigorífico 28 239 
Frigorífico 29 112 
Frigorífico 30 116 
Frigorífico 31 912 
Frigorífico 32 4584 
Frigorífico 33 1525 
Frigorífico 34 1571 
Frigorífico 35 473 
Frigorífico 36 351 
Frigorífico 37 2948 
Frigorífico 38 1129 
Frigorífico 39 302 
Frigorífico 40 129 
Frigorífico 41 2692 
Frigorífico 42 2000 
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Anexo D 

  

Tabela completa dos resultados dos 

questionários relativo às deslocações “casa-

trabalho-casa” dos colaboradores da 

TRACAR 
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Tabela D 1. Resultados dos questionários relativos às deslocações “casa-trabalho-
casa” dos colaboradores do grupo TRACAR em 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veículo 

Quilómetros 
percorridos 

numa 
viagem casa-
trabalho (km) 

Tipo de 
combustível 

Média de 
consumo de 
combustível 

(l/100km) 

Cilindrada 
(cm3) 

Quilómetros 
percorridos 

num ano 
(km) 

Quantidade 
anual de 

combustível 
(l) 

Tecnologia 
do motor 

1 15 Gasolina 7,5 1,1 2550 191,3 Euro I 

2 4 Gasolina 6,5 1,2 680 44,2 Euro IV 

3 4 Diesel 5,5 1,5 680 37,4 Euro III 

4 12 Gasolina 7 1,2 2040 142,8 Euro III 

5 10 Gasolina 5,8 1,4 1700 98,6 Euro III 

6 13 Gasolina 7,5 1,6 2210 165,8 Euro II 

7 5 Gasolina 4,8 1,2 850 40,8 Euro IV 

8 7 Gasolina 7 1,6 1190 83,3 Euro III 

9 15 Gasolina 8 1,6 2550 204 Euro III 

10 15 Diesel 5 2,5 2550 127,5 Euro II 

11 7 Gasolina 7 1,4 1190 83,3 Euro III 

12 7 Gasolina 6,5 1,1 1190 77,4 Euro III 

13 30 Diesel 8,3 3,0 5100 423,3 Euro IV 

14 2 Diesel 8 1,9 340 27,2 Euro III 

15 6 Gasolina 6,5 1,2 1020 66,3 Euro III 

16 3 Gasolina 8 1,1 510 40,8 Euro IV 

17 5 Gasolina 8 1,6 850 68 Euro II 

18 30 Diesel 7 1,9 5100 357 Euro IV 
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Anexo E 

 

Exemplar do questionário realizado relativo 

às deslocações “casa-trabalho-casa” 
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Anexo F 

Folha de cálculo da ferramenta GHG 

emissions from transport or mobile sources 
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Figura F 1. Exemplo da folha de cálculo do GHG Protocol ut ilizada no cálculo das emissões associadas às duas frotas 
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Figura F 2. Tabela da ferramenta GHG emissions from transport or mobile sources, que representa o somatório das emissões de cada veículo 
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Anexo G 

  

Folha de cálculo da ferramenta GHG 

emissions from purchased electricity 
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Figura G 1. Exemplo da folha de cálculo da ferramenta GHG emissions from purchased electricity  
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Anexo H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Folha de cálculo da ferramenta GHG 

emissions from stationary combustion 
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 Figura H 1. Exemplo da folha de cálculo da ferramenta GHG emissions from stationary combustion 

 




