
O João está a pensar em comprar um carro verde.

A descarbonização da economia incentiva para a mudança dos carros 
elétricos, que são apresentados como amigos do ambiente. A investigação e 

a indústria automóvel oferecem cada vez mais soluções para aumentar a 
eficiência e os desempenhos dos carros que oferecem. 

O João está interessado. 
Mas a Ana diz-lhe que isto do “verde” não é bem assim... Será? 

O Shades of Green é um website e uma exposição interativa que permitem,
através de estudos científicos, comparar o impacto ambiental da compra de
um carro elétrico vs combustão interna. Com o intuito de informar para a
importância do espírito crítico e autoconsciência das nossas escolhas,
convidamos consumidores de tecnologia e ciência, como o João, a entrar no
nosso stand.

Vamos então montar o nosso carro verde.

QUER ESCOLHER UM CARRO “VERDE”?

A emissão dos gases de efeito de estufa e a exploração 
intensiva de recursos fazem do setor dos transportes um 
dos setores com maior impacto ambiental...



Os impactos ambientais da nossa escolha não existem apenas
na fase em que usamos o carro.

PRODUÇÃO: desde a
extração da matéria-prima
até a fabricação dos
componentes
automotivos.
Análise dos impactos
associados à tipologia e
quantidade de materiais,
bem como dos processos
de manufatura de cada
componente do veículo. DESPOLUIÇÃO DESMANTELAMENTO
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FIM DE VIDA: Desde a despoluição,
desmantelamento, trituração e tecnologias
de pós trituração.
Análise das emissões e consumos de
energia associados (sem contabilização dos
impactos das baterias, uma vez que são
retiradas na fase da despoluição).

USO: Desde a produção da matéria-prima, transporte,
conversão da matéria-prima em combustível final e
posterior armazenamento, distribuição e entrega ao
tanque do veículo.
Análise dos impactos associados à produção de energia de
alimentação (combustível e eletricidade) e às emissões
durante a operação.

QUÃO VERDE É O TEU CARRO? CICLO DE 
VIDA

FONTE: https://www.eea.europa.eu/signals/signals-
2017/infographics/range-of-life-cycle-co2/view
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QUÃO VERDE É O TEU “CARRO VERDE”?

Agora exponencialmente motivadas pelas políticas de descarbonização, as
Indústrias do setor aautomóvel e investigadores, agora motivados pelas
políticas de descarbonização da economia, a eficiência dos carros
convencionais. combustível/energia em carros convencionais e elétricos.
As indústrias do sector automóvel e os investigadores vêm a trabalhar
intensivamente com o intuito de propor soluções inovadoras, e a escolha
de carros “verdes” está a ganhar adeptos.

O Shades of Green é uma exposição interativa que expõe as diferentes
escolhas ecológicas (ou não) na hora de comprar um carro. Isto porque
muitas vezes pensamos que ao comprar um carro elétrico estaremos a
optar pela solução mais "amiga" do ambiente. Daí que o intuito nesta
exposição seja informar de forma consciente sobre as diferentes opções.

Categorias de 
Impacto

ACIDIFICAÇÃO: O aumento da concentração de elementos
ácidos (amoníaco e emissões de NOx, SOx) afeta o equilíbrio
químico natural do ciclo de vida dos ecossistemas.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: O aumento dos gases de efeito
de estufa (dióxido de carbono, metano) aumenta o forçamento
radiativo (resultado entre a radiação que é absorvida e refletida
pela Terra), contribuindo para as Alterações Climáticas.

TOXIDADE HUMANA: A absorção de substâncias tóxicas
provoca efeitos adversos na saúde dos seres humanos, através
da inalação do ar, ingestão de comida e água, ou na penetração
pela pele.

PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO: O aumento da emissão de
partículas sólidas ou líquidas suspensas no ar (PM) e os seus
precursores (NOx, SOx, Amoníaco) afeta a saúde
humana. (Emissão pode ser natural (vulcões, incêndios) ou
antropogénica (queima de combustíveis fósseis).

FORMAÇÃO DE OZONO FOTOQUÍMICO: A formação de
altas concentrações de ozono perto do solo danifica a
vegetação bem como o sistema respiratório dos humanos. (A
oxidação fotoquímica de compostos orgânicos voláteis (VOCs)
e monóxido de carbono (CP) surge da presença de óxidos de
nitrogénio e luz solar ao nível troposférico)

EXPLORAÇÃO INTENSIVA DE RECURSOS: Extrair
recursos a uma velocidade maior do que aquela que a
natureza consegue repor, leva ao desaparecimento de
recursos. Os combustíveis fósseis são recursos não
renováveis.

CARRO ELÉTRICO VS COMBUSTÃO INTERNA ?
CATEGORIAS 
DE IMPACTO

A produção, o uso e fim de vida do carro têm impactos em
várias categorias



QUERES SABER MAIS? 

Na comunidade científica
A base científica do Shades of Green está fundamentada.
Apresentamos o artigo científico base de seguida, mas podes
procurar por mais.

“Life Cycle Asessment in the automotive sector: a
comprative case study of Internal Combustion Engine (ICE)
and Eletric Car”

Feito pelos autores: Francesco Del Pero, Massino Delogu, Marco
Pierini
Apresentado na conferência: AIAS 2018 International Conference on
Stress Analysis
Publicado na revista: Procedia Structural Integrety 12 (2018) 521-537

Na discussão pública

O Shades of Green, como projeto de literacia para o
espírito crítico, aborda um tema controverso. Se
quiseres saber mais sobre as polémicas e discussões
que por aí se passam, podes começar a procurar por
aqui:

https://planetofthehumans.com/

https://www.brightgreenlies.com/book

https://www.rtp.pt/programa/tv/p39590

https://planetofthehumans.com/
https://www.brightgreenlies.com/book
https://www.rtp.pt/programa/tv/p39590

