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Resumo 

 

A rede escolar do ensino básico no concelho de Viseu abrange 105 escolas distribuídas pelas 

suas 34 freguesias. 

 

Os sistemas de aquecimento são maioritariamente compostos por pequenos fogões 

alimentados a lenha. No entanto, esta tendência tem vindo a alterar-se na medida em que a 

autarquia pretende modificar os sistemas de aquecimento a lenha para sistemas de 

aquecimento central a diesel. 

 

Com este trabalho pretendeu-se comparar, do ponto de vista ambiental, as escolas que 

dispõem de sistemas de aquecimento a lenha com as escolas que apresentam sistemas de 

aquecimento a diesel. A metodologia utilizada na comparação ambiental dos dois sistemas de 

aquecimento foi a Análise de Ciclo de Vida (ACV). 

 

Os resultados foram obtidos com recurso ao software SimaPro, tendo-se concluído que os 

sistemas de aquecimento a lenha são do ponto de vista ambiental preferíveis aos sistemas a 

diesel para a maioria das categorias de impacte consideradas. 

 

Com base nos resultados obtidos, efectuaram-se recomendações de modo a permitir aos 

agentes decisores a elaboração de políticas energéticas mais amigas do ambiente que 

possibilitem a redução dos impactes ambientais e dos custos, bem como a melhoria das 

condições sociais que poderão estar associadas ao aquecimento escolar. 

 

 

Palavras-chave: Aquecimento Escolar, Análise de Ciclo de Vida, energia do diesel, energia 

eléctrica e energia da madeira, sistemas de aquecimento. 

 



Title of the Dissertation: The use of wood in school heating at the council of Viseu 

 

 

Abstract 

 

The school net of the primary scholastic degree at the council of Viseu contains 105 (one 

hundred and five) schools well distributed by its 34 (thirty four) main localities. 

 

The heating systems are mostly composed by small wood stoves. However, this tendency has 

been changing as the city council intends to modify the wood heating systems to diesel 

heating systems. 

 

With this dissertation it was intended to compare, in an environmental point of view, schools 

with wood heating systems against schools with diesel heating systems. The methodology 

used in the environmental comparison of the two heating systems was the Life Cycle 

Assessment. 

 

The results were obtained using the SimaPro software, and it was concluded that the firewood 

heating systems are, according to the environmental point of view, preferable to the diesel 

heating systems, for most of the impact categories that were considered. 

 

According to the obtained results, recommendations have been made in order to allow 

decision agents to elaborate environmental friendly power policies due to the environmental 

impact and cost reduction as well as social improvement associated to school heating. 

 

 

 

Key-words:  School heating, life cycle assessment, diesel power, electric power and wood 

power, heating systems. 
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ACV  – Avaliação de Ciclo de Vida 

AEP  – Associação Empresarial de Portugal 

AICV – Análise de Impacte de Ciclo de Vida 

AT – Alta Tensão 

AOX – Adsordable Organic Halogen 
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CFCs _ cloroflurocsrbonos 

CH3Br _ Brometo de metil 
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CMV – Câmara Municipal Viseu 

CO – Monóxido carbono 

COD – Chemical Oxigen Demand 

CO2 – Dióxido de carbono 

Cr – Crómio  
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DGE  – Direcção Geral de Energia 

EDP – Electricidade de Portugal 

EIA – Energy Information Administration 
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GWh – Giga wat hora 
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HF – Ácido hidroflurídrico 
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m
2
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m
3
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mm – Milímetros 
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NH3 – Amoníaco 

NH4 – Amónia 
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NMCOV – Compostos orgânicos voláteis não metanos 

NMHC – Hidrocarbonetos não metano 

N2O – Oxido nitroso 

NO2 – Dióxido azoto 

NOx – Oxido azoto 

O – Oxigénio  

O3 – Ozono 

Pb – Chumbo  

PO4 – Fosfato 

POA – Plano Operacional do Ambiente 

REA – Relatório do Estado do Ambiente 
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S – Enxofre 

SOx – Oxidos enxofre 

UE – União Europeia 
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1. Introdução 

1.1. Motivação 

 

A energia é um bem essencial ao desenvolvimento, mas também é a causa singular mais 

representativa da poluição do globo terrestre. Daí que a estratégia que conduz a assegurar o 

mesmo nível de prestações com menor energia é certamente a mais consentânea com os 

objectivos desse desiderato de desenvolvimento e, nesta simbiose, o crescimento económico e 

a melhoria da qualidade de vida é fundamental e possível para a humanidade.  

 

A investigação e desenvolvimento são as formas que conduzem ao “aparecimento” de novas 

tecnologias, para uma maior eficiência energética e melhor qualidade de serviço. Assim, 

associadas às preocupações de natureza económica e às preocupações do impacte que as 

várias tecnologias energéticas poderão ter no ambiente, surge a utilização racional da energia 

como uma forma de garantir, a mais longo prazo, a disponibilidade dos recursos, podendo 

proporcionar a redução da parcela energética ao nível dos custos e aliviando a balança de 

pagamentos em países, como Portugal, altamente dependentes em termos energéticos do 

exterior, minimizar a dependência energética, reduzir o nível de emissões para a atmosfera e 

melhorar a competitividade das actividades económicas e a qualidade de vida das populações.  

 

A diversificação das fontes de energia primária, a par da optimização da eficiência energética 

será, assim, também uma das estratégias para uma melhor utilização dos recursos, sentindo-se 

a nível nacional a necessidade de valorizar os recursos endógenos.  

 

As tecnologias avançadas de utilização final de energia apresentam-se assim, como uma das 

vias mais promissoras para a implementação de um desenvolvimento sustentável essencial à 

sobrevivência da Humanidade.  
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O conceito de ciclo de vida constitui a primeira fase no suporte do desenvolvimento 

sustentável que se inicia quando a matéria é removida da sua fonte – “cradle” – e termina 

quando o material retorna à Terra – “grave” (Ferreira, 1999). 

 

 

1.2 Âmbito e objectivos 

 

O âmbito do presente trabalho consiste na comparação, do ponto de vista ambiental, das 

escolas do ensino básico do concelho de Viseu que possuem aquecimento a lenha com as 

escolas que possuem aquecimento a diesel com o objectivo de auxiliar os decisores 

(responsáveis) na escolha do sistema de aquecimento mais amigo do ambiente. 

  

A metodologia desenvolvida assenta nos princípios da Análise de Ciclo de Vida (ACV). 
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2. Escolas Básicas do Concelho de Viseu 

2.1 Descrição do Concelho 

 

O concelho de Viseu é o maior concelho do distrito, abrangendo uma área de cerca de 507 

quilómetros quadrados e reunindo 34 freguesias. 

 

As suas origens perdem-se nas brumas do tempo. Aqui estanciaram os homens das idades 

remotas da pré-história e conviveram celtas e lusitanos; aqui se fixaram os romanos e 

passaram os povos invasores suevos, godos e muçulmanos (CMV – Câmara Municipal de 

Viseu) 

 

Viseu foi pátria de D. Duarte, ducado de D. Henrique e inspirou Grão Vasco. Sucessivas 

gerações legaram monumentos artísticos de todas as idades. A Cava de Viriato, vasto recinto 

octogonal de origem romana, o conjunto arquitectónico ímpar constituído pela Sé Catedral, 

Museu de Grão Vasco, Passeio dos Cónegos, Torre de Aljube e Igreja da Misericórdia, que 

ladeiam o Adro da Sé, as igrejas e capelas, símbolos da religiosidade do povo beirão. Os 

muros e portas das muralhas, trechos da velha cerca afonsina. As casas senhoriais, 

dominadas pela beleza fria, mas majestosa, do granito; as janelas e portais manuelinos do 

velho burgo.  

 

Viseu, terra de ricas tradições, onde ainda é possível adquirir objectos manufacturados, 

trabalho de artesãos que vão legando o seu saber às gerações vindoiras. Terra onde a mesa é 

recheada de ricas iguarias, acompanhadas pelos excelentes vinhos do Dão. Viseu, cidade 

moderna, onde desenvolvimento, quadra bem com tradição. Centro de convergência de 

modernas vias de comunicação. Viseu atravessa um surto de desenvolvimento, que se iniciou 

na década de 70. 
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Cidade eminentemente comercial, abre-se ao investimento e à industrialização, antevendo-se 

que nos próximos anos, seja uma das três regiões nacionais com desenvolvimento nos 

sectores dos serviços e da indústria (texto extraído da página oficial da câmara municipal de 

Viseu - www.cm-viseu.pt). 

 

 

2.2 Tipologia das escolas básicas do concelho de Viseu 

 

A quase totalidade das escolas básicas do concelho de Viseu caracterizam-se como sendo um 

edifício mais ou menos característico, quase sempre isolado, com uma cerca em volta do seu 

terreno. 

 

Dependendo da sua tipologia de construção, estas podem classificar-se como pertencentes ao 

Plano Centenário, Tipo Rural e Tipo Urbano.  

 

Na presente dissertação, a tipologia escolhida para o estudo comparativo das escolas 

relativamente ao tipo de aquecimento foi o Plano Centenário (Figura 1). 

 

A Figura 1 ilustra um exemplo de uma escola básica cuja tipologia de construção é o Plano 

Centenário. As escolas básicas com este tipo de tipologia caracterizam-se por possuir até oito 

salas de aula com 50 m
2
 cada. Cada sala apresenta três janelas que viram para o lado principal 

da escola, assegurando boa entrada de luz natural e arejamento suficiente. Estas escolas têm 

um átrio que serve também de vestiário para as crianças. 
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Figura 1 – Plano Centenário 

 

Na parte posterior da escola existe um alpendre, também designado por recreio coberto, no 

qual se encontram os sanitários. De referir que estas escolas possuíam um muro de separação 

dos sexos que foi retirado aquando da permissão de escolas mistas. 

 

 

2.3 As escolas estudadas 

 

Para atingir os objectivos propostos neste estudo, seleccionaram-se 13 escolas do concelho de 

Viseu (10 com aquecimento a lenha e 3 com aquecimento central a diesel), num total de 105 

pertencentes ao mencionado concelho com tipologia Plano centenário. A escolha destas 

escolas baseou-se, essencialmente, na disponibilidade dos dados referentes ao ano lectivo de 

2003/2004 e localização geográfica. Os Quadros seguintes identificam e sintetizam as escolas 

seleccionadas. 
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Escola Básica do 

1.º Ciclo de 

Localidade 

Fragosela de 

Cima  

Fragosela 

Repeses  Repeses 

S Salvador  S. Salvador 

Paradinha  Paradinha 

Ranhados  Ranhados 

Vildemoinhos  vildemoinhos 

Pindelo de 

Silgueiros  

Silgueiros 

S. João Lourosa  S. João 

Lourosa 

Barbeita  Barbeita 

Rio de Loba  Rio de Loba 

Quadro 1 – Identificação das escolas com 

aquecimento a lenha 

 

Escola Básica do 

1.º Ciclo de 

Localidade 

Vila Nova – 

Campo 

Campo 

N.º 2 de Viseu 

(Avenida)  

Viseu 

Várzea  Calde 

Quadro 2 - Identificação das escolas com 

aquecimento a diesel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As 10 escolas visitadas, cujo aquecimento é a lenha, apresentam uma similaridade 

relativamente ao seu aquecimento (fogões ou salamandras), utilizando a lenha como fonte de 

energia. Algumas escolas usam também sistemas de irradiadores a óleo para o aquecimento 

da sala do professor e/ou funcionário, construída no alpendre da escola. Estas escolas têm 

entre 2 a 8 salas de aula (cada sala tem um fogão ou salamandra) e o horário de 

funcionamento é das 8,00 – 13,00 e das 13,15 – 18,15 horas. O número de pessoas (alunos, 

professores e funcionários) nas 10 escolas é de 816.  



Escolas Básicas do Concelho de Viseu 

 

7 

 

 

Por sua vez, as escolas que apresentam aquecimento a diesel, têm entre 2 a 4 salas de aula e 9 

radiadores. O horário de funcionamento é também das 8,00 – 13,00 e das 13,15 – 18,15 horas 

e o número de pessoas (alunos, professores e funcionários) nas 3 escolas é de 236.  

 

No anexo apresentam-se todos os elementos recolhidos que caracterizam cada escola. 
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3. Energia 

 

A Energia pode ser definida como a capacidade para produzir trabalho e manifesta-se sob 

diversas formas, nomeadamente através do movimento dos corpos, electricidade, calor, luz, 

com a possibilidade de estas se poderem transformar umas nas outras de acordo com a Lei de 

Conservação de Energia (AEP, 2003). 

 

Se os povos primitivos evoluíram a partir da descoberta do fogo, as sociedades modernas 

evoluirão tanto mais quanto mais eficientes forem na forma como gerem e exploram as fontes 

energéticas. 

 

Todas as formas de vida consomem e produzem energia. No entanto, actualmente, as 

principais fontes de energia não são os seres vivos. 

 

 

 

Figura 2 – Principais fontes de energia (AEP, 2003) 

 

As fontes de energia podem ser divididas em dois tipos:  

 

não renováveis, que se esgotam à medida que vão sendo utilizadas;  

renováveis, cuja utilização sustentada não conduz ao seu esgotamento. 
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Ao longo dos anos tem-se assistido a um progressivo aumento do consumo de energia, quer 

pelo aumento da população mundial quer pelo alargamento dos bens consumidores de energia 

(automóvel, aquecimento, iluminação) a uma maior fatia da população. 

 

Actualmente, as necessidades energéticas da humanidade são satisfeitas essencialmente a 

partir da queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e mais recentemente o gás natural). 

 

 

Figura 3 – Previsão do consumo total de energia até 2020 (EIA, 2003) 

 

Cerca de 60% da energia actualmente consumida no mundo inteiro provém do petróleo e do 

gás natural. No entanto é de salientar que, apesar dos programas de exploração intensiva, 

nestes últimos anos têm sido descobertas poucas jazidas de petróleo, pelo que se conclui que 

já foi descoberta a maior parte do petróleo existente no mundo, podendo mesmo escassear 

mais rapidamente do que esperamos (EIA, 2003). 
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As necessidades energéticas mundiais têm tido um crescimento contínuo ao longo dos últimos 

50 anos, pelo que é quase certo que as necessidades de petróleo e de gás serão certamente 

superiores às reservas existentes, conduzindo a uma crise energética.  

 

 

A Figura 4 evidencia, num panorama pessimista, as reservas (em anos) existentes do petróleo, 

gás e carvão. 

 

 

Figura 4 – Reservas existentes  (Paula Amaral, 2000) 

 

 

 

Uma alternativa para impedir uma crise energética reside no desenvolvimento de novas fontes de 

energia. 

 

 

 

3.1 Energia de Fontes Renováveis 

 

A utilização de fontes renováveis apresenta como vantagens reduzidos impactes ambientais, 

aproveitamento de fontes energéticas endógenas (limitando a dependência externa), e outros 

aspectos como a descentralização e aproveitamento em pequena escala, próximo dos centros 

consumidores. 
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A quota de fontes renováveis no consumo interno bruto de energia é, em Portugal, bastante 

superior à da média dos Estados-membros da UE (Figura 5). No entanto, devido parcialmente 

ao crescente consumo de energia final, a razão entre o consumo anual de todas as fontes de 

energia renovável e o consumo total de energia final tem vindo a diminuir (Figura 6). 

 

 

 

Figura 5 - Quota das fontes renováveis de energia no consumo interno bruto de energia em Portugal e na União 

Europeia (REA, 1999) 

 

Figura 6 – Razão entre o consumo de energias renováveis e o consumo total de energia final em Portugal (REA, 

1999) 

 

Tradicionalmente a contribuição das fontes de energia renováveis para consumo total de 

energia primária tinha origem essencialmente na energia hídrica e na biomassa, em particular 

de produtos florestais. Contudo, o recurso à energia eólica é, actualmente, a forma de energia 

alternativa que apresenta a maior taxa de crescimento médio anual (51,7%) comparativamente 

com as outras FER. (Figura 7). A contribuição da energia hídrica apresenta grandes oscilações 

devido às variações hidrológicas anuais.  
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Figura 7 – Contribuição das energias renováveis para o balanço energético em Portugal (REA, 2004) 

 

 

A contribuição da categoria “outras formas de energias renováveis” é pouco significativa no 

balanço energético. Contudo, algumas formas de energias renováveis nesta categoria tornam-

se cada vez mais fiáveis, face ao progresso tecnológico, políticas de apoio e economias de 

escala. Algumas tecnologias já são economicamente viáveis ou aproximam-se desta situação, 

como é o caso da energia eólica, colectores solares térmicos e fotovoltaícos e energia 

geotérmica de alta entalpia.  

 

A Figura 8 mostra a evolução, relativamente ao ano de 1994, destas energias renováveis para 

o balanço energético. 
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Figura 8 – Evolução, relativamente a 1994, da contribuição das energias renováveis para o balanço energético 

em Portugal (REA, 1999) 

 

 

3.1.1 Energia da Madeira 

 

A madeira é um material muito versátil e pode ser usada para produzir calor (quer em termos 

de espaço quer para aquecimento de águas sanitárias), electricidade e uma combinação de 

calor e energia.   

 

O conceito de lenha (Figura 9) foi desde sempre definido como um pedaço de madeira 

cortado, de determinadas dimensões (comprimento entre os 150 mm e os 500 mm) de forma a 

ser utilizado em fogões, lareiras e sistemas de aquecimento central. 

  

A lenha é o combustível mais comum e disponível em todo o mundo (apesar de existir o 

conceito de que se trata de um combustível fora de moda) e pode ser adquirido em fontes 

locais ou comerciais (madeireiros, etc.).  
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Figura 9 – Lenha de cerejeira 

 

A qualidade da lenha usada na produção de energia calorífica afectará em grande parte a 

eficiência do sistema, sendo os principais factores: 

 

O seu teor de humidade 

 

O teor de humidade é o quociente (expresso em percentagem) da massa de água que se 

evapora do material por secagem. 

 

A madeira quando exposta a condições de humidade relativa e temperatura, durante um 

determinado tempo, perde ou ganha humidade dependendo do seu estado higrométrico.  

 

Toda a madeira está “comercialmente seca” quando o seu teor de humidade é igual a 10%. 
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A sua espécie  

 

Para se saber qual a melhor espécie de árvore para lenha, devemos ter em conta determinados 

aspectos, nomeadamente o seu peso, o poder calorífico e o tempo de combustão. A melhor 

matéria-prima (Figura 10) para ser usada como lenha, é aquela que comercialmente não tem 

qualquer valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Rolaria de madeira sem qualquer valor comercial 

 

Independentemente da sua espécie, a madeira apresenta o mesmo valor em termos de 

conteúdo energético por quilograma, variando apenas em densidade. As madeiras mais duras 

tendem a serem mais densas comparativamente com as madeiras mais leves, tais como o 

pinho e algumas das mais densas como o carvalho e faia. Porém, algumas madeiras duras com 

maior densidade como o carvalho e o olmo podem ser muito difíceis de queimar, 

apresentando-se como melhor solução a combustão das mesmas com outra espécie que arda 

bem (A.Carvalho, 1996). 
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O seu tamanho  

 

A produção de lenha passa por diversas fases, nomeadamente o corte e arrastamento, divisão, 

armazenamento, secagem, e distribuição (Ferreira, J., 2005). 

 

O corte é a primeira operação no trabalho florestal. Consiste em cortar a árvore e implica os 

seguintes produtos: madeira, tronco, topo da árvore e resíduos. 

 

O corte das árvores é feito manualmente através do uso de uma motosserra e realiza-se 

essencialmente durante o Outono/Inverno. Árvores derrubadas durante a Primavera/Verão 

terão um teor de humidade demasiado alto comparativamente às árvores derrubadas durante o 

Outono/Inverno. 

 

A Figura 11 mostra o derrube manual da árvore, a qual, depois de efectuada a desrama, 

seccionada em rolos de comprimento 2,5 m que são arrastados para a berma da estrada para 

posterior carregamento e transporte em tractor/camião para a área de armazenagem. Já no 

local de armazenagem a rolaria é traçada em pequenos rolos de comprimento (150-500 mm) 

que são mais tarde divididas em cavacas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Corte das árvores 

 

Dividir o tronco em cavacas é uma operação que se efectua depois da madeira estar 

devidamente seca e calibrada para facilitar a sua combustão. 
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Figura 12 - Divisão tronco em 2 cavacas 

 

Os troncos são fendidos em 2, 4 ou mais pedaços dependendo do tamanho dos troncos e do 

tipo de ferramenta (Figura 12).  

 

O critério para a escolha do tipo de ferramenta/mecanismo a usar depende em grande parte da 

espécie da madeira (comprimento e diâmetro), do tipo de produtividade e capacidade 

desejada, do uso fixo ou móvel, do número de pessoas para realizarem a operação e do tipo de 

equipamento disponível no local. 

 

Em geral é melhor ter lenha com comprimentos mais curtos porque não só torna a sua 

secagem muito mais rápida como são mais fáceis de manusear e colocar nos respectivos 

equipamentos de combustão. 

 

Toda a lenha contém água. Madeira cortada recentemente (verde) pode ter mais de 50% água, 

enquanto que a lenha tem um teor de humidade inferior a 20%. 

 

Para assegurar que o teor de humidade é mantido dentro dos limites recomendados, os troncos 

devem ser mantidos ao ar livre durante o Verão (por um período nunca inferior a seis a oito 

meses após o corte). Não há necessidade de secar a lenha mais do que o estabelecido, a menos 

que a área de armazenamento esteja localizada numa zona de clima húmido (zona marítima) 
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e/ou que a espécie de madeira seja muito densa como o carvalho, o que leva a que o tempo de 

secagem se prolongue. 

 

Durante a “época” de secagem, a madeira deverá estar empilhada num local exposto ao sol e 

ventoso. A Figura 13 é uma fotografia de cavacas empilhadas de forma desorganizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Armazenamento desorganizado da lenha 

 

A distribuição local da lenha para os consumidores é em geral feita através de uma carrinha 

de caixa aberta ou tractor com capacidade para 2 a 3 m
3
 de volume. 

 

 

3.2 Energia de Fontes Não Renováveis 

3.2.1 Energia do Petróleo 

 

O petróleo é, uma mistura complexa, composta principalmente por hidrocarbonetos 

parafínicos, cicloparafínicos (nafténicos) e aromáticos (Wikipédia) 

Os hidrocarbonetos (compostos químicos constituídos por átomos de carbono – C – e de 

hidrogénio – H – aos quais se podem juntar átomos de oxigénio – O – azoto – N – e enxofre – 

S) com moléculas mais pesadas e complexas, são sólidos. Segundo alguns autores o petróleo é 

um mineral, enquanto outros o consideram uma rocha. 
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O petróleo constituído por mais de 50% de hidrocarbonetos saturados e mais de 40% de 

parafínicos é designado por petróleo parafínico. A este tipo pertence, por exemplo, o petróleo 

do Paleozóico dos Estados Unidos, do Cretácico do Gabão e do Congo, do Terciário da 

Libia...Os petróleos ricos em cicloparafinas designam-se por nafténicos, por exemplo, o do 

Mar do Norte. 

 

A sua extracção é feita através de perfuração, por meio de bombas colocadas à saída do poço 

ou dentro do próprio poço. 

 

Figura 14 – Esquema da ampliação de uma 

amostra de uma rocha reservatório (histpetroleo, 

2003) 

 

Figura 15 – Esquema 

representativo da extracção do 

petróleo (histpetroleo, 2003) 

 

O petróleo passa da rocha reservatório para o interior do poço, através dos sulcos laterais 

feitos na rocha e que têm correspondência na tubagem de aço de revestimento. 

 

A Figura 16 representa um bloco diagrama em que evidencia a exploração do petróleo em 

terra e no mar 
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Figura 16– Exploração do petróleo em terra e no mar (histpetroleo, 2003) 

 

De qualquer modo, a extracção dos hidrocarbonetos não deixa a rocha reservatório "vazia". 

Isto seria fisicamente impossível. Os hidrocarbonetos são, normalmente, substituídos por água 

salgada sob pressão que preenche a maior parte da porosidade das rochas do subsolo. 

 

O petróleo extraído do subsolo arrasta consigo água salgada e gás. Também pode conter 

sulfuretos, parafina, anidrido carbónico, etc. 

 

Os hidrocarbonetos são, sem dúvida, os produtos comerciais de maior consumo no planeta 

Terra. Nos finais da década de 1960-1970 o consumo mundial era de 2,5 biliões de toneladas 

por ano e nos últimos 20 anos houve um aumento anual de 10 %. 
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Actualmente, os derivados do petróleo, correspondem a cerca de 50 % do global dos produtos 

do mercado mundial. As gasolinas, o diesel, o petróleo de iluminação (querosene) e o diesel 

equivalem a 80 % da energia consumida nas actividades industriais, de transportes, de lazer e 

de conforto do Homem. 

 

Como exemplo prático, vejamos o que acontece com os chamados plásticos, os quais 

abrangem uma extensa gama de materiais fabricados pelo homem a partir de dois elementos, 

o carbono e o hidrogénio, provenientes do petróleo bruto. O etano (dois átomos de carbono e 

seis de hidrogénio) é um gás que pode ser convertido no etileno, que depois de polimerizado 

origina o polietileno. De forma semelhante, o gás propano transforma-se em polipropileno. 

Estes dois plásticos, o polietileno e o polipropileno, são usados para fabricar centenas de 

artigos. Adicionando-se-lhes outros elementos ou produtos químicos, os plásticos adquirem 

propriedades especiais, como maior rigidez, resistência ao calor, poder deslizante e 

flexibilidade. 

 

Se retirássemos das nossas casas tudo aquilo que contém plástico, o que restaria? O comércio 

do petróleo e derivados é controlado por um pequeno número de gigantescas empresas que 

dirigem toda a cadeia de produção, de tratamento e de transporte, desde o poço até ao 

consumidor. 

 

Mas nem tudo são rosas. O petróleo faz parte dos recursos naturais extraídos da Terra, para 

benefício do Homem. À escala temporal do Homem (cerca de 1 milhão de anos desde a sua 

origem; 70 anos, em média, por geração), terá que ser considerado um recurso não renovável, 

na medida em que os processos geológicos envolvidos na sua formação levam, pelo menos, 

10 milhões de anos, sendo a maioria do petróleo bastante mais antigo (60 e até 150 milhões de 

anos). 

 

A partir do actual conhecimento, podemos elaborar estimativas sobre as reservas petrolíferas 

totais disponíveis em todo o planeta. As reservas petrolíferas são as quantidades de petróleo 

que podem ser extraídas dentro das coordenadas económicas e dos conhecimentos 

tecnológicos que caracterizam a comunidade, num certo período. Os diversos níveis de 
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confiança que caracterizam as reservas dependem do maior grau de avanço do estudo 

geológico. 

 

De acordo com o actual ritmo de exploração petrolífera estima-se que as reservas existentes 

serão esgotadas nos próximos 42 anos, isto é, até ao ano 2048. Assim sendo, há que estudar 

intensamente (o que tem vindo a ser feito) as fontes de energia alternativa (vento, sol, 

correntes marinhas de ondulação e de marés, fissão nuclear, geotermia), bem como as 

tecnologias economicamente capazes de as utilizar. 

 

 

3.3 A energia em Portugal 

 

Portugal é um pequeno país de forma rectangular com cerca de 560 km (quilómetros) de 

comprimento e 220 km de largura e 10 356 117 habitantes (INE-Censos 2001). Caracteriza-se 

por ser um pequeno mercado energético, tendo o mais baixo consumo energético da UE com 

cerca de 2,34 tep/hab (toneladas equivalente de petróleo por habitante). De facto, e de acordo 

com a Eurostat, o consumo energético português representa apenas 1,63% da quantidade total 

na UE (15 países). Este nível menor de energia per capita é resultado de condições intrínsecas, 

nomeadamente condições climáticas. Porém, a população com baixo nível económico e sem 

acesso a instalações modernas, quando comparado com a UE, também contribui para esta 

situação. 

 

Portugal encontra-se dependente da energia importada, principalmente no que diz respeito aos 

combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural), representando aproximadamente 86% do 

consumo interno bruto de energia primária (Eurostat). 

 

Constata-se que a dependência energética em Portugal é muito mais alta comparativamente à 

média da UE. Para além disso, a nossa estrutura de consumo está fortemente baseada em 

produtos contendo óleo, quando comparada a outros países da UE. 
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A Figura 17 representa esquematicamente os maiores responsáveis (por sector de actividade) 

pelo consumo de energia em Portugal, na qual se destaca a indústria e os transportes como 

sendo os maiores responsáveis pelo consumo de energia. O aumento do número de veículos 

de passageiros em circulação é considerado factor determinante no crescimento do consumo 

deste sector, com relevo directo em termos de emissões de CO2 (REA, 2003) 

 

De referir que pela análise da Figura 17, se evidencia um crescimento generalizado em todos 

os sectores. 

 

 

Figura 17 – Consumidores de energia em Portugal, por sector de actividade (REA, 2003) 

 

Convém referir que a legislação portuguesa estabelece determinadas obrigações para as 

instalações que apresentem consumos energéticos acima de determinado limite, 

nomeadamente: 

 

 Examinar as condições energéticas em que operam; 
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 Elaborar e cumprir um plano de racionalização do consumo de energia, sujeito à 

aprovação da DGE (2002) sob a responsabilidade de um técnico qualificado. 

 

Portugal apresenta um grande potencial de energias renováveis, ainda por explorar. De acordo 

com o Quadro 3, a produção primária de energia renovável em Portugal no ano de 2001 era de 

3 368 490 tep, na qual a FER mais importante é a biomassa, devido à sua grande percentagem 

de utilização no sector doméstico e, principalmente, por indústrias florestais onde esta fonte 

tem substituído o petróleo. 

 

 

(1000tep) 

Biomassa 
Energia 

Hídrica 

Energia 

Geotérmica 

Energia 

Eólica 

Energia 

Solar 

Total de 

Energia 

Renováveis 

2 056,18 1 206,71 64,49 22,01 19,10 3 368,49 

Quadro 3 – Produção primária de energias renováveis em Portugal – 2001 (Eurostat) 

 

 

 

 

3.2.1 Energia Eléctrica 

 

Uma das principais fontes de energia da civilização contemporânea é a energia eléctrica. O 

princípio físico em função do qual uma das partículas atómicas, o electrão, apresenta uma 

carga que, por convenção, se considera de sinal negativo constitui o fundamento dessa forma 

de energia, que tem uma infinidade de aplicações na vida moderna. 
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No período compreendido entre 1990 e 1997, registou-se em Portugal um acréscimo 

significativo no consumo final de energia eléctrica, com um aumento de cerca de 20.000 

GWh para quase 29.000 GWh (EDP, Relatório de Ambiente, 1997). No entanto, de acordo 

com o Relatório de Estado do Ambiente (REA, 1999), relativamente aos restantes países da 

UE, Portugal apresenta uma potência instalada bastante baixa (Figura 18). 

 

 

 

Figura 18 – Potência instalada nos estados membros da UE em 1996 (REA, 1999) 

 

 

Mesmo com um aumento contínuo no consumo de energia eléctrica, que cresceu 45% de 1990 

a 1998 (Figura 19), Portugal é ainda o país da UE com o menor consumo per capita de 

electricidade (Figura 20), o que reflecte, em parte, a situação sócio-económica e de 

desenvolvimento do país. 
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Figura 19 – Consumo Nacional de Electricidade (REA, 1999) 

 

 

 

 

Figura 20 – Consumo de electricidade per capita nos estados membros da UE em 2002 (REA, 2003) 
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O consumo de energia final cresceu 57% entre 1990 e 2002. Na década de 90 Portugal foi, 

aliás, o país da UE onde o crescimento da procura de energia final foi mais elevado. Em 2002 

a procura atinge um valor global de 19 Mtep. No entanto, há que realçar que Portugal está 

entre os países com menor capitação de energia, correspondendo a 1,9 tep por habitante em 

2002. 

 

A nível nacional, é principalmente o sector industrial que constitui o maior utilizador de 

energia eléctrica, seguido do da iluminação e do que diz respeito a outros usos domésticos 

(Figura 21).  

 

 

 

 

Figura 21 – Consumo de electricidade segundo os destinos – consumos finais em 1998 (REA, 1999) 

 

 

De acordo com o relatório de estado do Ambiente de 2003 (REA, 2003) a produção doméstica 

de energia primária representava cerca de 18% do consumo em 1990 (valor que passou para 

13% em 2002), o que revela um aumento da dependência energética do país. A capacidade 

interna de produção, embora moderadamente crescente e com oscilações relacionadas com as 

variações que se ligam aos anos hidrológicos, tem-se revelado incapaz de responder ao 

crescimento do consumo, pelo que a importação de energia primária tem vindo a crescer de 

forma sustentada. 
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Figura 22 – Produção doméstica, importação e consumo de energia primária, em Portugal (REA, 2003) 

 

Em 2002 existiam 5.870.827 consumidores do sector eléctrico, dos quais 21.934 eram de alta 

tensão e o restante de média e baixa. Consumiram, no total, 42.117 GWh sendo, por sectores, 

2% na agricultura, 39,7% na indústria, 1,6% na construção e obras públicas, 29,9% nos 

serviços e 26,8% em consumo doméstico. Entre 1994 e 2002 o consumo de electricidade 

cresceu a uma taxa média anual de 5,35% (Figura 23). 

 

 

Figura 23 – Consumo de electricidade por sector industrial – consumos finais em 2002 (REA, 2003) 
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As fontes energéticas nacionais são essencialmente de origem hídrica e térmica, gerada a 

partir da queima de combustíveis fósseis, como se pode constatar na Figura 24.  

 

 

 

 

 

Figura 24 – Produção bruta de energia eléctrica em 2002 em Portugal Continental (REA, 2003) 

 

A geração de electricidade a partir de combustíveis fósseis regista um baixo rendimento 

médio, o que significa que, para cada unidade de electricidade produzida, o volume de 

emissões para a atmosfera e consequente impacte ambiental é relativamente elevado. As 

perdas envolvidas na produção térmica de electricidade resultam de consumos e perdas 

directas nas centrais e, mais significativamente, no transporte e distribuição da electricidade 

das centrais aos pontos de consumo. Sendo as perdas bastante constantes em termos 

absolutos, verifica-se uma relação inversa entre produção (térmica) de electricidade e perdas 

associadas (Figura 25). 
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Figura 25 – Perdas de energia eléctrica em Portugal (REA, 1999) 

 

Existem, no entanto, sistemas de produção de energia, incluindo electricidade, com melhor 

aproveitamento. As centrais de ciclo combinado a gás natural, como é o caso da nova central 

da Tapada do Outeiro, produzem electricidade com um rendimento que chega aos 55%. A 

cogeração, sistema que aproveita tanto a electricidade produzida como o calor resultante, 

pode atingir um rendimento global de cerca de 90%, e apresenta também a vantagem de 

transformar energia localmente, diminuindo assim perdas por transporte e distribuição. A 

contribuição por sistemas de cogeração tem vindo a crescer em Portugal. De acordo com um 

estudo recente, cerca de 13% da energia eléctrica em Portugal é actualmente proveniente de 

cogeração (Ribeiro, 1998). 

 

Embora o preço da energia eléctrica em Portugal seja mais elevado do que na média dos 

Estados-membros da UE, a evolução dos preços da electricidade (a preços constantes de 

1999) tem vindo a baixar desde 1987, tanto nos sectores industrial como doméstico (Figura 

26). 
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Figura 26 – Preço da electricidade, a preços constantes de 1999 em Portugal (REA, 1999) 

 

Desde 2002, os preços médios para os clientes finais de MAT, AT  e MT  têm sido ajustados 

trimestralmente de forma a reflectir as variações nos preços dos combustíveis, pelo que a 01 

de Janeiro de 2005, a evolução dos preços médios será diferente da agora anunciada. 

 

 

Figura 27 – Preço da electricidade em Portugal (EDP, 2005) 
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3.4 Evolução das emissões de poluentes atmosféricos no sector da 

energia 

 

Todas as fontes de energia são potencialmente geradoras de impactes ambientais Em todas as 

fases, da extracção de combustíveis à sua queima, passando pela transformação, transporte e 

distribuição, são produzidas pressões sobre o ambiente (POA, 1999). Constituindo os 

combustíveis fósseis a fonte de energia primária mais utilizada em Portugal, os principais 

impactes ambientais resultam da poluição atmosférica, tanto ao nível local (deterioração da 

qualidade do ar) como da contribuição para problemas ao nível global (efeito de estufa). 

 

O sector energético (mais precisamente a queima de combustíveis fósseis para a produção de 

energia eléctrica) é responsável por uma das principais origens de gases de efeito de estufa 

(GEE), tanto em Portugal como na Europa (REA, 2004). Por sua vez, o sector dos transportes 

também tem contribuído para o aumento das emissões de GEE (cerca de 95% entre 1990 e 

2003 em Portugal). Ambos os sectores têm uma quota-parte de cerca de 25% das emissões de 

GEE em 2003 (REA, 2004). 

 

Analisando a Figura 28, Portugal foi o Estado-membro da UE-25, a seguir à Lituânia, que 

apresentou maior redução na emissão de GEE entre 2002 e 2003, na ordem dos 6%, devido ao 

aumento da produção de electricidade a partir das centrais hidroeléctricas em 2003. É, 

contudo, necessário referir que este factor depende das variações anuais das disponibilidades 

hídricas e consequente grau de hidraulicidade. No entanto, as emissões destes gases a nível 

europeu durante esse mesmo período de tempo aumentaram; na UE-25 o aumento foi de 

1,5%, isto é, cerca de 73 milhões de CO2 equivalente. 
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Figura 28 – Variações das emissões de GEE em Portugal e na UE: 2003 versus 1990 (REA, 2004) 

 

O sector energético é uma fonte significativa não só de CO2 mas também de outros poluentes, 

como N2O e CH4. A Figura 29 mostra a evolução das emissões dos principais gases de efeito 

de estufa, por poluente. 

 

Figura 29 – Emissões dos principais GEE, por poluente (REA, 2004)
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4. Sistemas de aquecimento 

 

O conforto térmico nos edifícios, sejam eles públicos ou privados, é muito importante para o 

nosso bem-estar e qualidade de vida, particularidades que deverão ser pensadas e planeadas 

desde a sua projecção. Assim, a inclusão de sistemas de climatização passivos no projecto, a 

consideração do espaço envolvente e a escolha da melhor orientação, são fundamentais para 

se ter um espaço mais confortável e reduzir a necessidade de utilização de aparelhos de 

aquecimento e arrefecimento, reduzindo obrigatoriamente a factura energética e, 

consequentemente, a ambiental. 

 

No entanto, a utilização de aparelhos/sistemas de aquecimento deve ser considerada  quando 

não se consegue actuar em termos do edifício (o que se verifica nos casos das escolas básicas 

do Concelho de Viseu, uma vez que a sua construção data dos anos 50, tendo apenas sofrido 

obras de melhoramento). Nestes casos, sempre que possível, deve-se optar pela utilização de 

sistemas de energias renováveis que já actuam na climatização da habitação. 

 

Os sistemas de climatização dividem-se em (www.ecocasa.org): sistemas de climatização 

passivos e activos. 

 

 

4.1 Sistemas de Climatização Passivos 

 

Os sistemas de climatização são, ou pelos menos deverão ser, cada vez mais uma realidade 

inadiável em virtude do aumento das populações e a realidade energética que vivemos. 
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Infelizmente, ainda se opta pela utilização de equipamentos de climatização que consomem 

energia não renovável em detrimento de outros que usam técnicas simples de captação de 

energia renovável, para promover o conforto térmico em edifícios. Sistemas esses que, 

quando bem dimensionados, são manifestamente mais económicos do que qualquer outro 

sistema que recorra a energia eléctrica ou combustíveis convencionais. 

 

Existem variadíssimas formas de captação de energia renovável através de equipamentos. A 

diferença nestes sistemas, é que estes são integrados no edifício, fazendo parte da sua 

arquitectura, tendo como principais vantagens: 

 

 - Serem elementos de valor arquitectónico, uma vez que são parte integrante da arquitectura 

do próprio edifício; 

 - Apresentarem uma solução económica, tendo em conta a utilização posterior do edifício, 

poupando em equipamentos de climatização; 

 - Possuírem um maior ciclo de vida, por se tratar de sistemas integrados na própria 

construção. 

 

No entanto, estes sistemas só serão eficazes se forem considerados ainda na fase de projecto, 

pois o seu dimensionamento depende directamente da localização e das condições climáticas 

da envolvente. Assim sendo, não existem fórmulas nem cálculos generalizados, sendo ainda 

as necessidades de aquecimento/arrefecimento, influenciadas também pelo contexto cultural e 

pelos materiais disponíveis localmente. 

 

O homem já beneficia do clima para obter conforto no interior das suas habitações desde 

épocas remotas. Temos como exemplo em climas quentes, casas construídas junto a zonas 

arborizadas, para que beneficiassem de brisas, ou construídas em material de grande inércia 

térmica com poucas aberturas para o exterior, para que o calor nunca chegasse a atravessar as 

paredes, conservando-se frescas. 
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As chaminés térmicas, por exemplo, eram muito usadas para arrefecer edifícios: construíam-

se altas com o objectivo de serem aquecidas pelo Sol, formando o ciclo convectivo do ar, na 

qual o ar quente ascende e arrasta o ar morno que se encontra no interior do edifício, e assim o 

ar mais fresco que entra para o edifício por aberturas junto ao chão do lado Norte, vai 

circulando, permanecendo a habitação fresca. 

Aliás o conceito moderno de arrefecimento passivo é baseado neste velho método, mas com 

mais conhecimento e materiais mais adequados. 

Assim, o dimensionamento destes sistemas, está directamente dependente: 

 

 - Do local (orientação, vegetação existente); 

 - Das características arquitectónicas (exposição solar, Relação massa/volume, protecções 

exteriores ao vão - janela, sombras, palas de sombreamento);  

 - Das características da construção (isolamento de caixilharias, tipo de vidro nas janelas, 

massa térmica do material de construção, textura dos acabamentos). 

 

Os sistemas de climatização passivos subdividem-se em (www.ecocasa.org) sistemas de 

ganho directo, indirecto e isolado. 

 

 

4.1.1 Sistemas de ganho directo 

 

O sistema de ganho directo, como a própria designação indica, baseia-se simplesmente na 

captação da radiação solar para o interior do espaço habitado através dos vãos envidraçados 

(janelas). 
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Dado que a propriedade do ar em absorver a energia solar é praticamente nula, a envolvente 

do espaço interior (paredes e pavimento) deve ser constituída por materiais compactos (betão, 

tijolo maciço) com grande capacidade de armazenamento térmico e cujas superfícies devem 

ter um elevado poder de absorção de radiação solar (tons escuros e mate, principalmente para 

o pavimento). Só assim se consegue que depois do pôr-do-sol a matéria comece a “libertar” o 

calor armazenado e o calor do ar se faça principalmente por convecção natural. Esta energia 

libertada é agora de onda larga e frente à qual o vidro se comporta como um corpo opaco. 

 

Desta forma, o vidro comporta-se como a comporta de uma trama de calor, pois permite a 

entrada da energia mas não a sua saída. 

 

A janela é pois, um elemento fundamental no contributo da energia solar para o aquecimento 

do ambiente de conforto, sendo a sua orientação a Sul e o seu correcto dimensionamento 

factores decisivos para a sua eficácia. 

 

Um sistema de ganho directo, só é no entanto coerente quando dele fazem parte integrante o 

isolamento térmico nocturno pelo lado exterior do vão (portadas ou estores), os sombreadores 

de uso sazonal e os mecanismos de ventilação natural, sem os quais não poderá ser garantido 

o controlo sobre o seu balanço térmico. 

 

O dimensionamento das janelas de um compartimento deve no entanto considerar também o 

factor da iluminação natural, de forma a evitarem-se altos custos de iluminação artificial, que 

muitas vezes são francamente desnecessários. 

 

Aqui mais uma vez se salienta o facto de este sistema ter um custo relativamente baixo, dado 

que, de uma forma geral, se limita simplesmente a um adequado dimensionamento dos vãos 

envidraçados, sendo os ganhos conseguidos, na maior parte dos casos, largamente 

compensadores. 
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4.1.2 Sistemas de ganho indirecto 

 

A captação directa de energia tem como principal inconveniente a dependência absoluta das 

horas do sol, pelo que houve necessidade de criar um sistema acumulador de energia, 

desenvolvendo-se assim o sistema de ganho indirecto. 

 

Neste tipo de sistema, a captação realiza-se através de um elemento que actua como 

acumulador de calor. A partir deste elemento o calor é cedido ao interior por convecção e 

condução, pelo que gera, devido à inércia térmica, um retardamento na transmissão e uma 

amortização na oscilação das temperaturas. 

 

Assim, ao contrário do que se verifica nos sistemas de ganho directo, as propriedades de 

armazenamento e de inércia térmica das paredes solares não só impedem sobreaquecimento 

em dias de forte insolação, como possibilitam temperaturas amenas em eventuais dias de fraca 

radiação. Estas paredes, são, pois, particularmente aconselháveis em climas e zonas com 

elevada percentagem da radiação directa na estação fria. 

 

 

 

4.1.3 Sistemas de ganho isolado 

 

Estes sistemas, cujos princípios térmicos são uma combinação dos que se verificam nos 

sistemas de ganho directo e indirecto, compõem-se de um espaço fechado coberto de vidro 

(uma estufa) e de uma massa acumuladora térmica, geralmente constituída pelo pavimento e 

parede contígua ao compartimento que se pretende aquecer. 

 

A estufa não só proporciona o ganho de energia proveniente da radiação solar directa, como 

também, sobretudo nos dias de céu encoberto, possibilita ganhos consideráveis provenientes 

da radiação difusa. 
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Nos dias frios e de fraca insolação, ou ainda durante a noite, a estufa exerce, em relação ao 

compartimento contíguo, a função de zona térmica intermediária (zona de tampão), 

contribuindo assim para a redução das suas perdas energéticas nestas situações. No entanto é 

imprescindível, a fim de se reduzirem as perdas da estufa directamente para o exterior a 

instalação de mecanismos móveis de isolamento nocturno, pelo lado exterior da mesma. 

 

O calor captado no espaço da estufa pode ser:  

 - Transmitido para o interior do compartimento ou compartimentos adjacentes; - através da 

circulação do ar (ganho directo); 

 - Conservado pela massa térmica da parede contígua aos compartimentos que se deseja 

aquecer, para posterior aquecimento por radiação (ganho directo). 

 

 

 

4.2 Sistemas de Climatização Activos 

 

Existe uma grande variedade na oferta de sistemas de climatização, nomeadamente na área do 

aquecimento, onde existem muitas opções, desde sistemas individuais móveis, a sistemas 

fixos, de aquecimento centralizado ou não. 

 

 

A escolha do sistema de aquecimento a ter numa casa, é uma escolha que requer muita 

consideração pois vai depender não só das necessidades de aquecimento mas também muito 

da real utilização que dele fazemos, quer no que se refere em termos de tempo, quer no que 

diz respeito ao número de divisões da casa. 

 

 

O correcto isolamento da casa é fundamental para um rendimento eficiente dos sistemas de 

aquecimento. Numa casa em cujas paredes e tecto não estejam isolados, ou em que o 

isolamento seja deficiente, qualquer que seja o sistema de aquecimento que tenha, nunca vai 

debitar o rendimento nem a poupança desejados. 
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Dado que existem equipamentos com as funcionalidades de aquecimento e arrefecimento, 

coloca-se a questão das necessidades de aquecimento/arrefecimento que se têm nas 

respectivas épocas do ano de forma a verificar se um sistema com estas duas funcionalidades 

será o mais vantajoso ou não. Actualmente o Ar Condicionado já não é o único sistema que 

tem esta dupla funcionalidade existindo Pisos Radiantes que têm a mesma capacidade, com a 

vantagem de poderem funcionar, parcialmente ou totalmente, através de painéis solares. 

 

Existem também outros sistemas que a par de aquecerem a casa também produzem água 

quente. 

 

Um factor que condiciona a escolha dos equipamentos é a fonte de energia que cada 

consumidor tem à disposição na sua casa. Sendo que praticamente toda a população tem 

acesso à electricidade, nem todos têm acesso a uma das formas de energia mais barata: o gás 

natural. 

 

Os sistemas de climatização activos dividem-se em (www.ecocasa.org): sistemas móveis e 

estáticos. 

 

 

4.2.1 Sistemas Móveis 

 

Estes sistemas são indicados para necessidades de aquecimento localizadas. São sistemas de 

fácil mobilidade. 

 

Irradiadores a Óleo – São dos equipamentos localizados mais utilizados no aquecimento. A 

sua capacidade de aquecimento depende do seu tamanho e potência. Os irradiadores de maior 

dimensão podem ter até 11 barras, enquanto os mais pequenos têm somente 5 barras. 

Normalmente estes equipamentos oferecem pelo menos três níveis de potência (pela 

combinação de 2 interruptores), para adequar às necessidades energéticas de cada altura, 

sendo normalmente necessária a maior potência para uma elevada necessidade de 

aquecimento, e depois uma potência mais baixa para manter a temperatura. A existência de 
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um termóstato no equipamento é muito importante para manter a temperatura ambiente 

constante depois de atingir a temperatura seleccionada, fazendo com que o aparelho desligue 

quando atinge a temperatura desejada e volte a ligar quando esta baixa, poupando energia. 

 

Mais recentemente estes equipamentos começam a ter outras funcionalidades, que contribuem 

para um maior conforto (a presença de um programador para ligar o aparelho a uma hora 

desejada, por ex.), e permitem funções adicionais (toalheiros adaptáveis, que permitem secar 

toalhas sem por em risco o funcionamento do equipamento). 

 

Termoventiladores – Estes aparelhos também possuem a função de fluxo de ar quente e de ar 

frio. Aquecem rapidamente o ambiente. É importante que estes aparelhos tenham um 

termóstato de segurança para evitar o sobreaquecimento, sendo por isso recomendados para 

curtos períodos de tempo. É ainda importante ter ainda em atenção o nível de ruído do 

equipamento. 

 

 

4.2.2 Sistemas Estáticos 

 

Fazem parte dos sistemas de aquecimento estáticos as salamandras e os sistemas de 

aquecimento central. 

 

Sistemas de aquecimento central: Um factor que é preciso ter em conta na escolha de um 

sistema de aquecimento central, é o aspecto quantitativo das necessidades de depósito do 

combustível necessário.  

 

O sistema de aquecimento central é constituído por caldeira, tubagens e radiadores. As 

caldeiras são equipamentos que normalmente usam como combustível o diesel, o gás ou a 

lenha. 

 

Muitas das caldeiras que proporcionam o aquecimento central, também permitem fazer o 

aquecimento das águas sanitárias, permitindo ter duas funções de conforto num único 

equipamento, e com um único investimento. 
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As águas sanitárias podem ser aquecidas directamente (a água vem directamente da rede de 

abastecimento para a caldeira) ou indirectamente (a água entra no acumulador, onde é 

aquecida em contacto com o permutador do acumulador, nunca entrando em contacto com a 

água aquecida pela caldeira que se encontra dentro do permutador). 

 

Os radiadores devem ser montados nas paredes exteriores, normalmente debaixo das janelas, 

ou ao seu lado, quando estas são até abaixo, no interior do qual circula água que é aquecida 

numa caldeira. Assim, o aquecimento central é constituído basicamente pelo gerador de calor 

(a caldeira), os emissores de calor para o ambiente (os radiadores), o sistema de transporte da 

energia para os radiadores (que foi transformada na caldeira) e o sistema de controlo. 

Estes sistemas, nomeadamente os de alumínio apresentam uma baixa inércia térmica, quando 

comparados com outros sistemas, o que permite ter uma boa capacidade de regulação. 

  

Salamandras – As salamandras, que podem também ser designadas de fogão a lenha, são 

muito comuns nas escolas cuja construção data de 1950. Estes aparelhos, encontram-se 

localizados num canto ao fundo da sala. 
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5. Análise de Ciclo de Vida (ACV) 

 

5.1 Introdução 

 

O aumento generalizado da poluição que se verifica a cada ano que passa, conduziu o Homem 

a uma preocupação em encontrar meios que lhes permitissem a preservação do ambiente e dos 

ecossistemas. A análise do Ciclo de Vida (ACV) é uma das principais ferramentas utilizadas 

com destaque na prevenção da poluição. 

 

A maioria dos produtos existentes no mercado contempla um conjunto variado de processos 

de produção, distribuição, utilização/rejeição durante o seu ciclo de vida. Cada um destes 

processos produz uma variedade de emissões com efeitos específicos sobre o ambiente 

 

A ACV é uma das principais ferramentas utilizadas com destaque na prevenção da poluição., 

integrando todos os impactes ambientais. 

 

 

5.2. Análise de ciclo de vida 

 

A ACV é uma técnica de gestão ambiental que permite avaliar as entradas (“inputs”), saídas 

(“outputs”) e os possíveis impactes ambientais associados a um sistema (produto ou serviço) 

ao longo de todo o seu ciclo de vida (“from cradle to grave”), desde a extracção de matérias 

primas e produção de energia (que são usadas na sua manufactura) até aos processos 

envolvidos no fim de vida do produto (Ehrenfeld et al., 2002).  

 

A Figura 30 ilustra o ciclo de vida completo de um determinado produto, processo ou 

actividade, desde a sua extracção até à sua disposição final. 
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Figura 30  – Estágios do ciclo de vida do produto (D. Librelotto, S. Jalali, 2006) 

 

O processo ACV é um processo interactivo e dinâmico composto por quatro componentes (D. 

Librelloto, S. Jalali, 2008): 

Definição do objectivo e do âmbito (ISO 14040);  

Análise de inventário (ISO 14042); 

Avaliação dos impactes ambientais (ISO14043); 

Interpretação dos resultados (ISO 14044) 

 

A Figura 31 representa as fases de um estudo ACV de acordo com a ISO 14040. 
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Figura 31 – Fases de uma Análise do Ciclo de Vida ( ISO 14040:1997) 

 

 

5.3. Definição do objectivo e âmbito do estudo 

 

A primeira componente da ACV consiste na definição dos objectivos e do âmbito do estudo 

na qual deve ser exposta de forma clara as razões do estudo, assim como a audiência 

pretendida e a quem irão ser comunicados os resultados do estudo. Nesta fase faz-se a 

identificação dos seguintes itens: unidade funcional, limite do sistema em estudo, qualidade 

dos dados e revisão crítica. (ISO 14040:1997). 

 

Sendo a ACV uma técnica interactiva, torna-se muitas vezes necessário modificar o âmbito do 

estudo durante a sua realização à medida que mais informação é recolhida. 

 

 

Unidade Funcional – A sua principal finalidade é fornecer uma referência em relação á qual 

os dados de entrada e saída se relacionam, de forma a assegurar a comparabilidade dos 

resultados. Por exemplo, a função de uma empresa que se dedica à pintura será executar 

pinturas. A unidade funcional para um sistema de pintura pode ser “uma unidade de superfície 

coberta”, se a função é deixar uma cobertura protectiva e decorativa numa superfície de 

Definição do  

objectivo e do âmbito 

Análise de inventário 

Análise de impacto 

 

Interpretação 

Aplicações diversas: 

Desenvolvimento e melhoria de 

produtos. 

Planeamento estratégico. 

Política pública. 

Marketing. 

Outras 
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madeira. Se a função é alterada para incluir durabilidade, a unidade funcional pode ser “uma 

unidade de superfície protegida por um período de tempo definido” (Ferreira, J., 2004). 

 

Fronteira ou Limites do Sistema – Quando se avalia um sistema de produto, devemos 

definir os processos unitários que serão incluídos no sistema modelar, assim como os limites 

do estudo. Devemos demarcar os limites entre o sistema de produto e o ambiente e entre o 

sistema de produto investigado e outro sistema de produtos (Ferreira, J., 2004). 

 

Qualidade dos dados – A qualidade dos dados deve ser estabelecida de forma a definir os 

seguintes parâmetros: cobertura temporal (que estabelece a idade desejada); cobertura 

geográfica (que define a área abrangida pela recolha de dados); cobertura tecnológica (que 

define a natureza desta). Outras considerações importantes acerca da qualidade dos dados são 

a precisão, representatividade, consistência e reprodutibilidade (Ferreira, J., 2004). 

 

Revisão Crítica - Revisão crítica é uma técnica com a finalidade de assegurar a qualidade do 

estudo de ACV e a consistência dos métodos usados com a norma ISO14040. A revisão 

crítica deve ser feita por especialistas familiarizados com os requisitos desta série de Normas, 

podendo estes ser internos ou externos, mas independentes do estudo ACV. (Ferreira, J., 

2004). 

 

 

5.4. Análise de inventário 

 

Após o objectivo e âmbito do estudo estarem claramente definidos, a fase seguinte da 

metodologia ACV é a análise de inventário. Esta fase envolve a recolha de dados e 

procedimentos de cálculo para quantificar as entradas e as saídas relevantes de um sistema. 

Um inventário completo quantifica as matérias-primas, o consumo de energia e as emissões 

ambientais associadas às diferentes etapas do ciclo de vida de um produto.   

 

Dentro de cada processo do ciclo de vida, as entradas podem ser de dois tipos: recursos da 

natureza ou produtos e energia provenientes de outros processos. Por outro lado, as saídas dos 
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processos podem ser de dois géneros: emissões para o ambiente (ar, solo e água) ou 

produtos/sub-produtos. 

 

A análise de inventário processa-se através das seguintes fases: construção da árvore do 

processo; definição dos limites do sistema (de produto com o ambiente e de produto com 

outros sistemas de produto); finalização dos limites do sistema; recolha de dados; 

procedimentos de cálculos (procedimentos de afectação e procedimentos de construção da 

tabela de inventário). 

 

 

5.5. Avaliação dos Impactes Ambientais do Ciclo de Vida –AICV  

 

Avaliação dos Impactes Ambientais é definido como sendo um processo quantitativo, e/ou 

qualitativo, para avaliar todos os efeitos humanos e ecológicos da utilização de energia, água, 

e materiais e das descargas ambientais identificadas na análise de inventário.  

 

Esta fase subdivide-se em três sub-fases: classificação, caracterização e avaliação. (ISO 

14040:1997) conforme se ilustra na Figura 32. 
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ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 

Selecção das categorias de impacte, indicadores de categoria e modelos de caracterização 

 

 

Classificação (atribuição dos resultados de ICV) 

 

 

Caracterização (cálculo dos resultados do indicador de categoria) 

 

 

Perfil Ambiental AICV (resultados do indicador de categoria) 

 

 

ELEMENTOS OPCIONAIS 

 

Normalização (cálculo da magnitudedos resultados do indicador em relação a informação e 

de referência)  

Agregação 

Ponderação 

Análise da qualidade dos dados 

 

Figura 32 – Elementos da fase AICV (adaptado de ISO 14042:2000(E) 

 

Da análise da Figura anterior podemos observar que os elementos obrigatórios convertem os 

resultados do impacte do ciclo de vida (ICV) em resultados de indicador de categoria (perfil 

ambiental) para as diferentes categorias de impacte. Por outro lado, os elementos opcionais 

servem para normalizar e agrupar os resultados do indicador e técnicas de análise de 

qualidade dos dados (Ferreira, J., 2004). 
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5.5.1 Classificação/Caracterização 

 

A classificação é a fase na qual as substâncias que foram identificadas na fase de inventário 

como fazendo parte do ciclo de vida do produto são agregadas em diferentes classes de acordo 

com o seu impacte ambiental. O tipo de classes e o número destas dependem do método 

utilizado para a classificação de impactes ambientais (Ferreira, J., 2004). 

 

No Quadro 4 estão representadas as categorias de impacte de ciclo de vida frequentemente 

utilizadas e para cada uma delas a escala, dados relevantes de ICV, actor de caracterização 

respectivos e sua descrição. 

 

Categoria de 

impacte 

Escala Dados Relevantes de 

ICV 

Factor de 

caracterização 

Descrição do factor 

de caracterização 

Aq. Global Global  Dióxido de Carbono 

(CO2) 

Dióxido de Azoto (NO2) 

Metano (CH4) 

Potencial de 

Aquecimento 

Global 

Converte em 

equivalentes 

dióxido de carbono.  

Nota: potenciais de 

aquecimento global 

podem ser 

potenciais 50, 100, 

ou 500 anos 

Depleção do 

Ozono 

Estratosférico 

Global Clorofluorcarbonos 

(CFCs) 

Hidroclorofluorcarbonos 

(HCFCs) 

Brometo de Metil 

(CH3Br) 

Halons 

Potencial de 

Depleção do 

Ozono  

 

Converte dados de 

ICV em - 

equivalentes 

triclorofluormetano 

(CFC-11). 

 

Quadro 4 – Categorias de impacte de ciclo de vida normalmente utilizadas (Ferreira, J., 2004) 
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Categoria de 

impacte 

Escala Dados Relevantes de ICV Factor de 

caracterização 

Descrição do factor de 

caracterização 

Acidificação Regional  

Local 

Óxidos de Enxofre (SOx) 

Óxidos de Azoto (NOx) 

Ácido Hidroclorídrico (HCL) 

Ácido Hidroflurídrico (HF) 

Amónia (NH 4) 

Potencial de 

Acidificação 

Converte dados de 

ICV em - equivalentes 

ião de hidrogénio 

(H+). 

Eutroficação Local Fosfato (PO4) 

Óxido de Azoto (NO) 

Dióxido de Azoto (NO2) 

Nitratos 

Amónia (NH4) 

Potencial de 

Eutroficação 

Converte dados de 

ICV em equivalentes 

fosfato (PO4). 

Fumos 

Fotoquímicos 

Local Hidrocarbonetos não-metano 

(NMHC) 

Potencial de 

Criação de 

Oxidante 

Fotoquímico 

Converte dados de 

ICV em equivalentes 

etano (C 2H6). 

Toxicidade 

Terrestre 

Local Químicos tóxicos com um 

registo de concentração letal 

para roedores 

LC50 Converte dados LC50  

em equivalentes. 

Toxicidade 

Aquática  

 

Local Químicos tóxicos com um 

registo de concentração letal 

para peixes 

LC50 Converte dados LC50  

em equivalentes. 

Saúde Humana Global 

Regional 

Local 

Descargas totais para o ar, 

água, e solo. 

LC50 Converte dados LC50  

em equivalentes. 

Depleção de 

Recursos 

Global 

Regional 

Local 

Quantidade de minerais 

usados. 

Quantidade de fuel fósseis 

usados. 

Potencial de 

Depleção de 

Recursos 

Converte dados de 

ICV num rácio de 

quantidade de recurso 

usado versus 

quantidade de recurso 

deixado em reserva. 

Uso do Solo Global 

Regional 

Local 

Quantidade depositada num 

aterro. 

Resíduo Sólido Converte massa de 

resíduo sólido em 

volume usando uma 

densidade estimada. 

Quadro 4 – Categorias de impacte de ciclo de vida normalmente utilizadas - continuação 
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A classificação é a fase na qual as substâncias são agregadas dentro de cada classe para 

produzir uma pontuação de efeito. Não é suficiente adicionar apenas a quantidade de 

substâncias envolvidas sem aplicar ponderações. Algumas substâncias podem ter um efeito 

mais intenso do que outras. Lida-se com este problema aplicando factores de ponderação às 

diferentes substâncias. Este passo caracteriza-se como a etapa de caracterização (www.pre.nl). 

 

Na comparação de dois produtos os pontos de efeito podem ser reproduzidos num gráfico. 

Nesta fase a pontuação mais alta é ajustada a 100%, tal como se pode observar na Figura 33. 

Isto significa que os materiais podem apenas ser comparados por defeito. 

 

 

 

 

Figura 33 – Exemplo fictício de uma classificação (papel e polietileno - LPDE). As classes são: efeito 

de estufa; depleção da camada de ozono; acidificação; eutrofização; metais pesados; cancerígenos; 

fumos de Inverno, fumos de verão (www.pre.nl) 

 

A interpretação desses pontos pode ser menos confusa do que a interpretação de uma lista de 

substâncias mas não está de maneira alguma livre de problemas. Se todas as pontuações de 

um produto forem maiores que as de outro produto, é fácil concluir qual é o mais amigo do 

ambiente. Mas se um tiver uma maior pontuação para acidificação enquanto o outro tem uma 
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pontuação maior para o efeito de estufa torna-se mais difícil justificar tal conclusão 

(www.pre.nl). 

 

A interpretação depende de dois factores (www.pre.nl): 

 A grandeza relativa do efeito comparado com a grandeza relativa de outros. 

Neste exemplo é importante ver se a pontuação de 100% de acidificação se 

refere a um nível de efeito muito alto ou extremamente baixo. A isto chama-se 

normalização. 

 

 A importância relativa anexada aos vários efeitos ambientais. A isto chama-se 

avaliação. 

 

 

5.5.2 Normalização 

 

De acordo com a Norma ISO 14042 a normalização dos resultados é um elemento opcional da 

fase de AICV. Esta fase tem como objectivo compreender melhor a grandeza de cada 

resultado do indicador do sistema de produto em estudo (Ferreira, 2004).  

 

A normalização permite ver a contribuição relativa da produção do material para cada efeito 

existente. A Figura 34 mostra tal etapa de normalização (dados fictícios). 

 

 

Figura 34 – Exemplo fictício de uma Normalização (papel e polietileno - LPDE) ( www.pre.nl) 
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Ao analisarmos a Figura anterior podemos verificar que o comprimento das colunas é agora 

escalado para uma pontuação do efeito normalizado. Após normalização, fica claro que a 

contribuição para o efeito de estufa, acidificação, metais, fumos de Inverno e fumos de verão 

são relativamente elevadas. A contribuição para os outros efeitos, são quase insignificantes 

(www.pre.nl). 

 

 

 

5.5.3 Agregação 

 

Tal como a normalização, a agregação é também um elemento opcional da fase de AICV 

(ISO 14042). Esta fase compreende a atribuição das categorias de impacte numa ou mais 

séries, na qual envolve a separação das categorias de impacte pela suas características 

(emissões e recursos, ou por escalas espacial global, regional e local) e a ordenação das 

categorias de impacte de acordo com a sua hierarquia, isto é, tendo em consideração a sua 

prioridade, por exemplo (Ferreira, 2004).  

 

 

5.5.4 Ponderação 

 

De acordo com ISO 14042, a ponderação é, tal como a normalização e a agregação, um 

elemento opcional da fase de AICV. É nesta fase que são atribuídos pesos ou valores relativos 

às diferentes categorias de impacte baseado na sua importância ou relevância percebida, isto 

é, converte os resultados do indicador ou resultados normalizados com factores de peso 

seleccionados e pode eventualmente agregar estes resultados de indicador convertidos ou 

resultados normalizados, ao longo das categorias de impacte (Ferreira, 2004). 

 

A normalização melhora consideravelmente a nossa visão quanto aos resultados. Contudo, 

não poderá ser feito nenhum juízo já que nem todos os efeitos são considerados de igual 

importância (www.pre.nl).  
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5.6. Interpretação do ciclo de vida 

 

A interpretação do ciclo de vida é a última fase formal no procedimento ACV na qual os 

resultados das fases de inventário e avaliação de impactes ambientais são combinados. São 

tiradas ilações acerca dos resultados para que seja compreensível e útil para o responsável 

pela tomada de decisão. As conclusões e as recomendações da ACV devem estar de acordo 

com o estabelecido nos objectivos e âmbito do estudo (Ferrão, 1998). 

 

 

5.7. Métodos de análise do impacte de ciclo de vida 

 

A bibliografia e o software SimaPro5.1 disponibilizam vários métodos de análise de impacte 

de entre os quais destacamos os seguintes: método CML 2 (multi-fase), método Eco-Indicator 

99 (multi-fase) e método Ecopontos 95 (fase única) (Ferreira, 2004).  

 

Para cada um dos métodos referidos anteriormente, podem obter-se, e através das bases de 

dados do software SimaPro 5.1, factores de caracterização, de normalização e de ponderação. 

 

  

5.7.1 Método CML 2 (2000) 

 

O método CML 2 (2000), sendo uma actualização do método CML 1992, é um dos primeiros 

métodos de avaliação desenvolvidos e utilizado em vários países. Este método tem por base 

uma abordagem orientada para o problema para os quais existem factores de caracterização 

quantificados. Uma emissão identificada no ICV é convertida numa contribuição para a 

categoria de impacte ambiental multiplicando-a por um factor equivalente (Ferreira,2004).  

 

As categorias de impacte consideradas nestes métodos são (www.pre.nl): 
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Depleção Abiótica; 

Aquecimento Global; 

Depleção da camada do Ozono; 

Toxicidade Humana; 

Ecotoxicidade Aquática Água Doce; 

Ecotoxicidade Aquática Marina; 

Ecotoxicidade Terrestre; 

Oxidação Fotoquímica; 

Acidificação; 

Eutrofização; 

 

5.7.2 Método eco-indicator 99 

 

O método Eco-indicator 99 é também um método multi-fase, cuja abordagem está orientada 

para o dano, isto é, corresponde, de acordo com a ISO, ao ponto final no mecanismo 

ambiental. Neste método, uma emissão identificada no ICV é convertida numa contribuição 

para a categoria de impacte multiplicando-a por um factor equivalente (Ferreira, 2004). 

 

As categorias de impacte neste método são (www.pre.nl): 

Substâncias cancerígenas; 

Substâncias orgânicas respirométricas; 

Substâncias inorgânicas repirométricas; 

Aquecimento Global,Radiação;  

Deplecção da Camada do Ozono; 

Ecotoxicidade, 

Acidificação;  

Eutrofização; 

Uso do Solo; 

Minerais;  

Combustíveis Fósseis. 

 

Estas categorias de impacte podem ser agrupadas em 3 categorias de dano: 

Saúde Humana; 

Qualidade do Ecossistema; 

Recursos. 

 



Análise de Ciclo de Vida 

 

56 

 

 

 

5.7.3 Método Eco Ponto Suíço 

 

O método Ecopontos 97 (Suíço) é um método de avaliação quantitativo de fase única, isto é, 

cada carga ambiental é multiplicada por um único factor que a transforma em ecopontos. A 

multiplicação da carga poluente pelo seu eco factor dá o peso ecológico expresso em pontos 

de carga ecológica, chamados ecopontos. Para cada emissão, o factor é baseado na relação 

entre o fluxo actual e um fluxo considerado crítico (baseado em normas) (Ferreira, 2004). 

 

As categorias de impacte consideradas neste método são (www.pre.nl): 

NOx; 

SOx; 

NMCOV; 

NH3; 

Poeiras; 

CO2; 

Camada do ozono; 

Pb (ar); 

Cd (ar); 

Zn (ar); 

Hg (ar); 

COD; 

P; 

N; 

Cr (água); 

Zn (água); 

Cu (água) 

Cd (água); 

Hg (água); 

Pb (água); 

Ni (água); 

AOX (água); 

Nitratos (solos); 

Pesticidas (solos); 

Metais (solos); 

Resíduos; 
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Resíduos (especiais); 

LMRAD; 

HRAD; 

Energia 

 

 

 

5.8 Software de ACV – SIMAPRO 

 

Dos vários softwares desenvolvidos para apoiar a metodologia de ACV o mais citado, talvez 

por ser o mais conhecido e divulgado internacionalmente, é o SimaPro. Este programa 

informático permite utilizar vários métodos de avaliação de impactes de entre os quais temos: 

CML2000, Eco-Indicator 99 e Eco Ponto Suíço. 

 

Na presente dissertação, usou-se a versão SimaPro 5.1, que apresenta as seguintes 

características (Pré 2002): 

 

 O ambiente Windows é facilitador da ligação com o utilizador; 

 O formato da base de dados é baseado no formato SPOLD o que permite documentar e 

conseguir um melhor controlo de qualidade dos dados e inclui novas e melhoradas 

bases de dados; 

 Os dados confidenciais podem ser protegidos usando uma chave de segurança na porta 

paralela; 

 Os produtos, cada um com o seu próprio ciclo de vida, podem ser adicionados ao ciclo 

de vida do produto principal; 

 Os produtos podem ser separados, permitindo modelar os efeitos da reutilização ou 

reciclagem de partes do produto e potenciais cenários de tratamento de resíduo, o que 

permite analisar várias estratégias de deposição ou estudar as diferenças entre 

processos de tratamento de resíduo em vários países, cidades ou empresas; 
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 A versatilidade do programa e a quantidade de informação que está contida nas suas 

bases de dados simplificam, não só a elaboração do ciclo de vida de um produto como 

também a comparação de resultados e da avaliação de várias opções e hipóteses de 

vida considerado. 
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6. Metodologia do Estudo 

 

 

Para atingir os objectivos propostos neste trabalho definiu-se a seguinte metodologia de 

estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O levantamento de toda a informação necessária para a elaboração desta dissertação foi feito 

recorrendo ao apoio dos serviços da CMV (Câmara Municipal de Viseu) que disponibilizou 

uma lista de todas as escolas primárias (cuja tipologia pertence ao plano centenário) 

pertencentes ao concelho de Viseu e que possuíssem sistemas de aquecimento a lenha ou a 

diesel.

Levantamento das Escolas do 1.º ciclo do concelho de Viseu com a mesma 

tipologia num raio de 10 Km 

 

 

 

 

Estrutura de ACV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de ACV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de ACV 

 

 

 

Visita às escolas e recolha dos 

dados 

 

 

 

 

Estrutura de ACV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de ACV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise dos dados 

 

 

 

 

Estrutura de ACV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de ACV 

 

 

 

 

 

 

 

Selecção das Escolas Estudadas 

 

 

 

 

Estrutura de ACV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de ACV 

 

 

 

 

Escolas com Aquecimento a 

Diesel 

 

 

 

 

Estrutura de ACV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de ACV 

Escolas com Aquecimento a 

Lenha 

 

 

 

 

Estrutura de ACV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de ACV 

Comparação Ambiental (Aplicação da metodologia ACV 

 

 

 

 

Estrutura de ACV 
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Tendo em consideração a disponibilidade dos dados e a localização geográfica seleccionaram-

se 13 escolas do concelho de Viseu (10 com aquecimento a lenha e 3 com aquecimento 

central a diesel), num total de 105, que se situam num raio de 10 Km.  

 

A visita às escolas seleccionadas procedeu-se no período de Outubro a Dezembro do ano 

2004 através de uma pequena “entrevista”, na qual foi recolhida a informação sobre o número 

de alunos, professores, funcionários, salas de aula, tipo de aquecimento, etc. (vide anexo) 

relativamente ao ano lectivo de 2003/2004. 

 

Para comparação ambiental das escolas com aquecimento a lenha e a diesel aplicou-se a 

metodologia “Análise de Ciclo de Vida” recorrendo-se ao software SimaPro 5.1 para 

tratamento dos dados. 
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7. Resultados e Discussão 

7.1 Escolas com Sistemas de Aquecimento a Lenha 

As escolas estudadas (anexo), apresentam uma similaridade relativamente ao seu 

aquecimento (fogões ou salamandras), utilizando a lenha como fonte de energia. No entanto, 

existem escolas que em determinados compartimentos (construído no alpendre da escola), 

possuem irradiadores a óleo de 5 barras. Este tipo de aparelho é constituído por três níveis de 

potência, conseguido através da combinação de dois interruptores, e um termóstato que tem 

como função manter a temperatura ambiente constante depois de atingir a temperatura 

seleccionada.  

Estas escolas têm em média 4 salas de aula (cada sala tem um fogão ou salamandra) e o 

horário de funcionamento é das 8,00 – 13,00 e das 13,15 – 18,15 horas. O número de pessoas 

(alunos, professores e funcionários) nas 10 escolas é de 816. 

 

Os consumos totais de electricidade e de lenha nas 10 escolas com sistema de aquecimento a 

lenha durante o ano lectivo de 2003/2004 encontram-se no Quadro 5. 

 

 

N.º 

Pessoas 

Consumo 

total de 

electricidade 

(KWH) 

Consumo 

electricidade 

pessoa/ano 

(KWh/pessoa/ano) 

 

Consumo 

Lenha 

(m3) 

Consumo 

Lenha/pessoa/ano 

(m3/pessoa/ano) 

Escolas 

básicas do 

1.º Ciclo 

(Total = 

10) 

816 116271,23 142,50 152 0,19 

 

Quadro 5 – Consumo de energia nas escolas com sistemas de aquecimento a lenha no ano lectivo de 2003/2004 
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7.2 Escolas com Sistemas de Aquecimento a Diesel 

 

As 3 escolas cujo aquecimento é a diesel apresentam um sistema de aquecimento central 

usando diesel como fonte de energia. Estas escolas foram sujeitas a obras de melhoramento, 

daí que apesar de estarem inseridas no Plano Centenário, apresentem um outro tipo de 

aquecimento. 

Estas escolas têm em média 2 salas de aula e 9 radiadores. O horário de funcionamento é 

também das 8,00 – 13,00 e das 13,15 – 18,15 horas e o número de pessoas (alunos, 

professores e funcionários) nas 3 escolas é de 236.  

 

Os consumos de electricidade e de diesel nas 3 escolas com sistemas de aquecimento a diesel 

durante o ano lectivo 2003/2004 encontram-se no Quadro 6. 

 

 

N.º 

Pessoas 

Consumo 

total de 

electricidade 

(KWH) 

Consumo 

electricidade 

pessoa/ano 

(KWh/pessoa/ano) 

 

Consumo 

diesel 

(litros) 

Consumo de 

diesel/pessoa/ano 

(litros/pessoa/ano) 

Escolas 

básicas 

do 1.º 

Ciclo 

(Total 

= 3) 

236 20535,17 87,01 5000 21,19 

 

Quadro 6 – Consumo de energia nas escolas com aquecimento a diesel no ano lectivo 2003/2004 
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7.3 Análise Ambiental  

7.3.1 Definição dos objectivos e âmbito 

 

Objectivo do estudo – Comparar do ponto de vista ambiental as escolas do ensino básico do 

concelho de Viseu que possuem sistema de aquecimento a lenha com as que possuem 

aquecimento a diesel e se situam num raio de 10 Km entre si. 

 

Para atingir os objectivos a que nos propusemos, foram seleccionadas 13 escolas, com 

tipologia Plano Centenário, do concelho de Viseu (10 com aquecimento a lenha e 3 com 

aquecimento central a diesel), num total de 105. A escolha destas escolas baseou-se, 

essencialmente, na sua localização geográfica e na disponibilidade dos dados referentes ao 

ano lectivo de 2003/2004. 

A quem se destina o estudo – Gestores das escolas do ensino básico do concelho de Viseu. 

Sistema de produto estudado – Foram estudados os sistemas de produto “Escolas Lenha” e 

“Escolas Diesel” das quais fazem parte todos os processos que contribuem com mais de 99% 

para as cargas ambientais provocadas pelo consumo de energia (calor + electricidade) e 

transporte do combustível. 

Unidade funcional - consumo total de energia (eléctrica + calorífica) por pessoa e por ano 

lectivo. 

O consumo total de energia por pessoa no ano lectivo de 2003/2004 das escolas com 

aquecimento a lenha e a diesel encontra-se no Quadro 7. 

 

                     Combustível   

Tipo aquecimento 

Electricidade 

(KWh/pessoa/ano) 

Lenha 

(MJ/pessoa/ano) 

Diesel 

(MJ/pessoa/ano) 

Escolas com aquecimento a 

lenha  
142,50 1698,90  

Escolas com aquecimento a 

diesel 
87,01  932,52 

 

Quadro 7 – Consumo total de energia por pessoa e por ano lectivo das escolas com aquecimento a lenha e a 

diesel 
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As escolas com sistema de aquecimento a lenha consomem mais electricidade, que as escolas 

com sistema de aquecimento a diesel, pelo facto de nelas serem também utilizados 

aquecedores eléctricos em complemento ao aquecimento a lenha. 

 

Estes dados foram obtidos considerando os seguintes pressupostos: 

 1 m
3
 de lenha empilhada é equivalente a 0,761 m

3
 de volume sólido (Wood Fuel Basic 

Information Pack, 2000); 

 Densidade do Pinho: 0,75 Kg/dm
3
 (K+R. Gieck, 1996) 

 1 Kg de lenha corresponde a 16,9 MJ (Pré Consultantes, 2001) 

 Preço do KWh de energia eléctrica = 0,0945 € (EDP) 

 Densidade do diesel: 0,83 Kg/l (K+R. Gieck, 1996) 

 1 Kg de diesel corresponde a 45,4 MJ (Pré Consultantes, 2001) 

 

Tipo e fonte dos dados – Os dados relativos ao consumo de energia, são valores médios das 

escolas consideradas e, por isso, considerados primários. Os restantes dados foram obtidos da 

base de dados (B250) do SimaPro 5.1, considerando os seguintes pressupostos: 

O processo de produção de calor nos aparelhos de aquecimento a lenha é equivalente ao 

processo “Heat Wood B250” (SimaPro 5.1). Inclui as emissões da produção de calor a partir 

da madeira na Europa, incluindo produção e transporte de fontes de energia primária. Exclui 

as infra-estruturas dos sistemas de energia. Considera 100% de conversão de energia. 

 

O processo de produção de electricidade é equivalente ao processo “Electricity Portugal 

B250” (SimaPro 5.1) – modelo para a produção de electricidade em Portugal (1990-1994). 

Inclui produção e transporte de electricidade primária e exclui as infra-estruturas dos sistemas 

de energia. Tensão média, eficiência média 31% incluindo 1,8% perdas na rede. 
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O processo de produção de calor nos sistemas de aquecimento a diesel é equivalente ao 

processo “Heat Diesel B250” (SimaPro 5.1). Inclui as emissões da produção de calor a partir 

do diesel na Europa, incluindo produção e transporte de fontes de energia primária, excluindo 

as infra-estruturas dos sistemas de energia. Considera 100% de conversão de energia. 

 

Carro cisterna com capacidade para 32 000 litros transporte do diesel desde o parque de 

armazenagem (Leça) até ao parque de armazenagem (Viseu) é equivalente a “Truck 40t 

B250” (simaPro 5.1). 

 

Carro cisterna com capacidade para 8000/9000 litros para transporte do diesel desde o parque 

de armazenagem (Viseu) até às escolas é equivalente a “Truck 16 t B250” (simaPro 5.1). 

 

Carrinha Caixa Aberta  para transporte da lenha desde os fornecedores até às escolas é 

quivalente a “Delivery van (<3,5 t) B250” (SimaPro 5.1)  

 

Qualidade dos dados – A qualidade dos dados do consumo de energia é garantida dada a sua 

natureza pública e não confidencial. Restantes dados de acordo com base de dados 

referenciados. 

 

Período de tempo – Ano lectivo 2003/2004 para os dados de consumo de energia nas 

escolas. Restantes dados de acordo com base de dados referenciados. 

 

 

7.3.2 Análise de Inventário 

 

Para a análise de inventário, utilizou-se o software “SimaPro - versão 5.1” (Pré, 2002). 
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Árvore do processo – As Figuras 35 e 36 representam a árvore geral do processo de 

produção de energia eléctrica e calorífica respectivamente das escolas com sistemas de 

aquecimento a lenha e a diesel. 

 

Conforme se pode observar pela Figura 35, o consumo de electricidade nas escolas 

(Electricity Portugal B250) com sistema de aquecimento a lenha é o processo que mais 

contribui (99%) para as cargas ambientais deste sistema de produto. 

 

A produção de calor nos equipamentos de aquecimento e o transporte da lenha são 

responsáveis por respectivamente 0,15% e 0,85% do total das cargas ambientais do sistema. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Árvore do processo (escola com sistema de aquecimento a lenha) 
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Figura 36 – Árvore do processo (escola com sistema de aquecimento a diesel) 
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Nas escolas com aquecimento a diesel (Figura 36) o processo que mais contribui para as 

cargas ambientais do sistema é a produção de electricidade (53,6%) logo seguida da produção 

de calor proveniente da queima do diesel (Heat diesel B250) com cerca de 46%. Os 

transportes de combustível (Truck 40t e Truck 16t) contribuem com apenas 0,4% do total das 

cargas ambientais do sistema. 

 

 

 

Tabela de inventário – Na Tabela de inventário (Quadro 8) estão representados alguns 

recursos consumidos e algumas das emissões para o ar e para a água de 1 unidade funcional. 

A tabela de inventário completa contém 66 substâncias das quais 36 possuem um maior valor 

na Escola aquecida a lenha e 30 na Escola aquecida a diesel. 

 

Quanto aos recursos, a escola com sistema de aquecimento a diesel é responsável por um 

maior consumo de petróleo bruto e de gás natural, enquanto a escola com sistema de 

aquecimento a lenha é responsável por um maior consumo de carvão, energia hidroeléctrica e 

madeira. 

 

Quanto às emissões para o ar, a escola com sistema de aquecimento a diesel é responsável por 

maiores emissões de CO, CO2, NMCOV e NOx, enquanto a escola com sistema de 

aquecimento a lenha é responsável por maiores emissões de poeiras, metais, CO, metano e 

SOx. 

 

Quanto às emissões para a água, a escola com sistema de aquecimento a diesel é responsável 

por maiores emissões de substâncias dissolvidas orgânicas, BOD, COD e substâncias 

suspensas, enquanto a escola com aquecimento a lenha é responsável por maiores emissões de 

N-total, Nitrato e TOC. 
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Substância Compartimento Unidade Escola aquecida a diesel Escola aquecida a lenha 

coal ETH Matéria-prima kg 21,8 31,8 

crude oil ETH Matéria-prima kg 34,4 17,8 

natural gas 

ETH Matéria-prima m3 2,07 1,4 

pot. energy 

hydropower Matéria-prima MJ 78 116 

Wood Matéria-prima Kg 0,211 106 

CO Ar g 422 1,2 

CO2 Ar kg 147 108 

Dust Ar g 109 338 

Metals Ar g 4,18 6,16 

Methane Ar g 287 297 

non methane 

VOC Ar g 559 157 

NOx (as NO2) Ar kg 1,51 0,453 

SOx (as SO2) Ar g 648 830 

anorg. 

dissolved 

subst. Água g 784 517 

BOD Água mg 132 45,9 

COD Água g 3,94 0,933 

N-tot Água g 3,01 36,9 

Nitrate Água g 1,96 157 

Phosphate Água g 2,1 426 

Sulphate Água g 194 50,7 

suspended 

substances Água g 99,2 3,08 

TOC Água g 15,2 103 

Quadro 8 – Tabela de inventário (resumida) para a lenha e para o diesel 
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7.3.3 Análise de Impacte 

 

Numa análise de ciclo de vida comparativa de dois sistemas de produto é aconselhável utilizar 

mais que um método de análise de impacte com o objectivo de avaliar a sensibilidade dos 

dados ao método escolhido pelo que nos pontos seguintes serão comparados os perfis 

ambientais da unidade funcional utilizando-se os métodos “CML2”, ECO-indicador 99 H/A e 

Ecopontos 97 (CH) do software SimaPro 5.1 (Pré, 2002) 

 

 

 

Método “CML 2” 

 

Caracterização 

 

Uma das características da metodologia é a possibilidade de representação gráfica da 

comparação do “perfil ambiental” das escolas em estudo, permitindo desta forma uma análise 

simples e rápida.  

 

Pela análise do perfil ambiental (Figura 37) conclui-se que as escolas com aquecimento a 

diesel têm um pior desempenho ambiental nas seguintes categorias de impacte: depleção 

abiótica, aquecimento global, depleção da camada do ozono, eco-toxicidade aquática água 

doce, acidificação e eutrofização; enquanto as escolas com aquecimento a lenha apenas têm 

pior desempenho ambiental nas categorias toxicidade humana, eco-toxicidade aquática 

marinha, eco-toxicidade terrestre e oxidação fotoquímica).  



 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Comparação do perfil ambiental, de 1 unidade funcional, para as escolas com aquecimento a diesel e a lenha, método CML2. 

% 
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Método Eco-indicator 99H/A  

 

 

Caracterização 

 

A Figura 38 é uma representação gráfica da comparação do perfil ambiental, de uma unidade 

funcional, da escola com sistema de aquecimento a lenha e a diesel utilizando o método “Eco-

indicator 99 H/A”. 

 

Analisando a Figura conclui-se que as escolas com aquecimento a diesel têm um pior 

desempenho ambiental nas seguintes categorias de impacte: substâncias orgânicas 

respirométricas, substâncias inorgânicas respirométricas, aquecimento global; enquanto que 

as escolas com aquecimento a lenha apenas têm pior desempenho ambiental nas categorias 

substâncias cancerígenas e ecotoxicidade . 



 

 

 

 

Figura 38 – Comparação do perfil ambiental, de uma unidade funcional, para as escolas com aquecimento a diesel e a lenha, método eco-indicator 99H/A 

% 
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Avaliação dos danos 

 

Quanto à avaliação de danos (nível de ponto final na terminologia ISO), a Figura 39 mostra 

que as escolas que utilizam diesel para o aquecimento apresentam um pior desempenho 

ambiental relativamente em todas as categorias de dano: saúde humana, qualidade do 

ecossistema e recursos. 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Comparação do dano ambiental, de 1 unidade funcional, para as escolas com aquecimento a diesel e 

a lenha, método eco-indicator 99H/A 

% 
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Método “Eco-points 97 (CH)” 

 

Caracterização 

 

A Figura 40 é a representação gráfica da comparação do perfil ambiental de uma unidade 

funcional dos sistemas de produto em estudo. 

 

Quanto às emissões para a água, as escolas com aquecimento a lenha têm um pior 

desempenho ambiental comparativamente às escolas com sistemas de aquecimento a diesel 

para a maioria das emissões para a água, excepto COD, Cd e AOx. 

 

Pela análise da Figura 40 e relativamente às emissões para o ar as escolas com aquecimento a 

diesel apresentam um pior desempenho ambiental devido às emissões de NOx, NMCOV, 

CO2 e O3, enquanto as escolas com aquecimento a lenha emitem maiores quantidades de 

SOx, NH3, Pb, Cd, Zn e Hg. 

 

 

As escolas com aquecimento a lenha são também responsáveis por um maior consumo de 

recursos energéticos comparativamente às escolas com aquecimento a diesel. 

 



 

 

 

 

Figura 40- Comparação do perfil ambiental, de 1 unidade funcional, para as escolas com aquecimento a diesel e a lenha, método eco-points 97 (CH) 

% 



 

 

 

 

 

Figura 40- Comparação do perfil ambiental, de 1 unidade funcional, para as escolas com aquecimento a diesel e a lenha, método eco-points 97 (CH) - Continuação 

% 
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8. Conclusões  

 

Com o presente estudo podemos concluir que as escolas do Plano Centenário são construções 

com alguns anos, algumas com mais de 50 anos e que por isso não dispõem dos melhores 

materiais e tecnologias disponíveis nem têm sofrido investimentos de melhoramento nos 

últimos anos que lhe permitam aumentar a eficiência energética e deste modo melhorar a sua 

“performance” ambiental; 

 

As escolas com sistemas de aquecimento a lenha consomem em média mais 

electricidade/pessoa/ano que as escolas com sistemas de aquecimento a diesel, pelo facto de 

também utilizarem aquecedores eléctricos; 

 

O consumo de electricidade é o processo responsável pela maioria (99%) das cargas 

ambientais das escolas com aquecimento a lenha. Os aparelhos de aquecimento a lenha têm 

uma contribuição quase insignificante para o perfil ambiental, representando menos de 0,15% 

do total das cargas ambientais do sistema. O transporte da lenha é responsável pelos restantes 

0,85% das cargas ambientais do sistema. 

 

Nas escolas com sistemas de aquecimento a diesel o consumo de electricidade é também o 

processo que mais contribui para as cargas ambientais do sistema, representando 53,6% do 

total. 

 

Os aparelhos de aquecimento a diesel são responsáveis por uma quantidade muito 

significativa das cargas ambientais do sistema, representando 46% do total. O Transporte do 

diesel é responsável pelos restantes 0,4% do total das cargas ambientais do sistema. 
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Aplicando os 3 métodos de avaliação de impacte de ciclo de vida aos sistema de produto em 

estudo, constatamos que: 

- No método CML2 as escolas com sistemas de aquecimento a lenha têm um melhor 

desempenho ambiental para a maioria das categorias de impacte (6 para 4).  

 

- No método Eco-indicator 99H/A as escolas com sistemas de aquecimento a lenha são 

preferíveis às escolas com sistemas de aquecimento a diesel na maioria das categorias de 

impacte (6 para 2) e, que quanto aos danos provocados na saúde humana, ecossistemas e 

recursos, as escolas com sistemas de aquecimento a lenha são preferíveis às escolas com 

sistemas de aquecimento a diesel. 

 

- No método Eco-points 97 (CH) e considerando as emissões para a atmosfera, as escolas com 

sistemas de aquecimento a lenha são preferíveis às escolas com sistemas de aquecimento a 

diesel relativamente às emissões de NOx, NMVOC e CO2, enquanto o contrário se verifica 

para as restantes emissões. 
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9. Recomendações 

 

Recomenda-se que em trabalhos futuros nesta área seja investigada a razão pela qual as 

escolas com sistemas de aquecimento a lenha utilizam aquecedores eléctricos e as escolas 

com aquecimento a diesel não. 

 

Investigar quantos dias as escolas com aquecimento a lenha e a diesel ligaram os sistemas de 

aquecimento para que em trabalhos futuros se possa utilizar uma unidade funcional mais 

ajustada à comparação dos sistemas em estudo, que possa ter em consideração os índices de 

dos professores, alunos e funcionários. 

 

Recomenda-se ainda que sejam avaliadas as implicações económicas e sociais que os sistemas 

de aquecimento a lenha e a diesel têm para a população, numa perspectiva de 

desenvolvimento sustentável. 
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ANEXO 



 

 

Identificação das escolas com aquecimento a lenha que serviram de base de estudo da presente dissertação 

 

     S.         S. J.      

 Fragosela Repeses Salvador Paradinha Vildemoinhos Ranhados Silgueiros Lourosa Barbeita 

R. 

Loba 

N.º alunos 98 90 24 35 110 181 23 61 35 79 

N.º professores 10 6 3 4 10 12 2 5 2 5 

N.º funcionários 2 3 1 2 2 5 1 2 1 2 

N.º salas aula 3 4 2 2 3 6 2 8 3 3 

Horário 

funcionamento 

8 - 13; 13.15 - 

18.15 9-12 8 - 13 
8 - 13; 13.15 - 18.15 

 

 

9 - 12 8 - 13 9 - 12 

9 - 12 

* 

  

    

13.30-

15.30   13 - 15   

13.30-

15.30  

Consumo 

electricidade (€) 2059,54 1246,55 590,94 600 1338,47 2112,22 422,71 222,01 615,34 791,35 

Consumo 

electricidade 

(KWh) 21794,07 13191,0 6253,33 15037,09 14163,70 23461,69 4695,30 2466,00 6834,95 8374,1 

 



 

 

Identificação das escolas com aquecimento a lenha que serviram de base de estudo da presente dissertação (continuação) 

 

 

  

Fragosela 

  

Repeses 

S. 

Salvador 

  

Paradinha 

  

Vildemoinhos 

  

Ranhados 

  

Silgueiros 

S. J.  

Lourosa 

  

Barbeita 

  

R. 

Loba   

Consumo lenha 

(€) 680 750 450 14 600 750 417 500 570 570   

Consumo lenha 

(m3)  18 20 12 3 16 20 17 14 16 16   

N.º irradiadores 1 1 2 1500 1 2       3   

Potência 

irradiador (w) 1500 1000 1500   1500 1500       600   

N.º 

termoventilador 1                     

Potência termov. 

(w) 600                     

* - Existe também o horário das 8 - 13; 13.10 - 18.10         



 

 

Identificação das escolas com aquecimento a diesel que serviram de base de estudo da presente dissertação 

 

       

 Campo Avenida Calde 

N.º alunos 43 148 19 

N.º professores 4 14 2 

N.º funcionários 2 3 1 

N.º salas aula 2 4 2 

Horário funcionamento 8 - 13 13.15 - 18.15 

  13.30-18.30     

Consumo electricidade (€) 718,18 439,17 689,6 

Consumo electricidade (KWh) 7977,25 4878,12 7679,8 

N.º radiadores 10 13 7 

Consumo diesel (L) 1000 2000 2000 



 

 

 

 

 

Identificação das escolas que usam lenha e energia eléctrica no aquecimento das salas de aula 

 

 

Escola Básica do 1.º Ciclo 

N.º de 

irradiadores a 

óleo 

N.º de 

barras 

Potência 

(W) 

Consumo de 

electricidade 

(KWh) 

Consumo de 

electricidade 

(€) 

N.º 

Fogões  

Consumo 

lenha 

(m
3
) 

Consumo 

lenha (€) 

Fragosela de Cima  1 11 1500 21794,074 2059.54 3 18 680 

Repeses  1 9 1000 13191,005 1246.55 4 20 750 

S Salvador  2 11 1500 6253,33 590.94 2 12 450 

Paradinha  3 11 1500 15037,09 1446.52 2 14 600 

Ranhados  2 11 1500 23461,693 2217.13 6 20 750 

Vildemoinhos  1 11 1500 14163,704 1338.47 3 16 600 

Rio de Loba 3 9 1000 8374,10 791.35 3 16 570 

Silgueiros    4695,30 422,71 2 17 417 

S. João Lourosa    2466,00 222,01 8 14 500 

Barbeita    6834,95 615,34 3 16 570 

 



 

 

Árvore do processo (escola com sistema de aquecimento a lenha) 

 

 



 

 

Árvore do processo (escola com sistema de aquecimento a diesel) 

 



 

 

Comparação do perfil ambiental, de 1 unidade funcional, para as escolas com aquecimento a diesel e a lenha, método CML2 

 

 

 



 

 

Comparação do perfil ambiental, de uma unidade funcional, para as escolas com aquecimento a diesel e a lenha, método eco-indicator 99H/A 

 

 



 

 

Comparação do dano ambiental, de 1 unidade funcional, para as escolas com aquecimento a diesel e a lenha, método eco-indicator 99H/A 

 

 

 



 

 

Comparação do perfil ambiental, de 1 unidade funcional, para as escolas com aquecimento a diesel e a lenha, método eco-points 97 (CH) 

 

 

 


