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Sumário
A utilização de scooters e mini-vans, tipicamente movidos a combustível fóssil, é uma prática corrente na distribuição de mercadorias em meio urbano. No entanto aqueles motores representam elevado impacte ambiental, o
qual urge inverter. O presente artigo apresenta os resultados de três casos de estudo de substituição para motor
elétrico, sendo o objetivo a avaliação do diferencial de custos económico e ambiental. Verificou -se que as poupanças dependem mais da utilização do que dos custos do veículo e têm e xpressão mesmo em situações de utilização menos intensa. Foi ainda observado o desconhecimento dos benefícios económicos desta tecnologia por
parte dos stakeholders.
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LOGISTICA URBANA: DESAFIOS E OPÇÕES

A logística urbana é o último segmento da cadeia de abastecimento antes do produto chegar à posse do consumidor
final, e ocorre totalmente em espaço urbano. Mais concretamente, segundo Taniguchi a logística urbana é “Process
of optimization of logistics activities undertaken by public or private entities in urban areas, considering factors
such as traffic, congestion and energy consumption in the economic structure of the market”[1]. Esta definição
expressa as várias componentes associadas à logística urbana: social/ambiental, mobilidade, energética e económica, permitindo entender a importância deste setor de atividade para a qualidade de vida da população mas também para o desenvolvimento da cidade.
No entanto, a maior procura e necessidade de serviços de logística urbana associada a uma cada vez maior taxa de
motorização torna considerável o impacte daquela atividade nas componentes atrás identificadas : geração de tráfego ligeiro e pesado e consequente aumento do congestionamento, ruido, poluição e maior interação veículoveículo e veículo-peão (ocupação do espaço, contacto físico, emissão e posterior inalação de gases poluentes,
perturbação visual, entre outros) [2]. A resolução destes conflitos não é imediata e urgem soluções completas e
transversais àquelas dificuldades. Os vários setores de atuação abrangem medidas organizacionais, legais, uso do
solo, infraestrutura e tecnológicas . A transferência tecnológica entre veículos de combustão interna e veículos de
tração elétrica é um exemplo de uma medida tecnológica.
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De entre as possibilidades de utilização da tecnologia elétrica, os veículos elétricos de duas rodas 1 (VEDR) apresentam um potencial elevado associado às seguintes características principais: menores consumos energéticos [3],
[4]; são silenciosos; a sua reduzida dimensão não causa perturbação visual como os veículos de 4 rodas (ligeiros
ou pesados); menor utilização do espaço urbano no estacionamento; maior facilidade para ultrapassar veículos no
tráfego, reduzindo os tempos de viagem (por comparação com os veículos de 4 rodas); e redução dos níveis de
congestionamento urbano nos casos em que esta transferência tecnológica seja significativa. Acresce que os VEDR
não emitem gases poluentes nem atmosféricos durante a sua operação, apenas ocorrem emissões (pouco significativas) durante a fase de produção de energia e apenas nos casos de recurso a fontes de energia primária de origem
fóssil. Por isso, sempre que a eletricidade for procedente de fontes renováveis como o sol ou o vento, não há, de
todo, emissões de gases envolvidas na utilização de VEDR e maior é a importância desta transferência tecnológica
(em Portugal durante o ano de 2014, 73% da eletricidade gerada foi produzida a partir de fontes renováveis [5]).
O Quadro 1 lista os problemas associados à logística urbana que podem ser diminuídos ou até mesmo resolvidos
com recurso à tecnologia elétrica aplicada a veículos de duas rodas.

Quadro 1 – Contribuição dos VEDR para a Logística Urbana [6]–[10]
Problemas Associados com a Logística Urbana
Diversidade de agentes
Diversidade de serviços
Económico
Custos diretos mais baixos para o dono a empresa
Custos externos mais baixos para a sociedade
Relação carga/capacidade
Eficiência
Reduzidas quantidades de entrega
Sinistralidade rodoviária2
Segurança
(Safety)
Fonte de poluição (NOx3 , PM 4 , NMVOC5 e CO6 )
Ambiental

Infraestrutura
Estrutura
Urbana

Fonte de CO2
Congestionamento
Ruido
% Veículos pesados
Dinâmicas populacionais
Alterações de acessibilidade
Restrições a estacionamento
Usos do solo

Contribuição dos VEDR
x
x




 / x





x




A tecnologia elétrica é ainda recente e, como tal, existem alguns aspetos que, em conjunto com as características
de um veículo de duas rodas, podem, numa primeira abordagem, restringir a sua aplicação. Desses aspetos, os mais
comumente referidos são a limitada autonomia da bateria (50 a 120km para uma e-scooter [11]), a capacidade de
transporte (até 100 ou 200l e 180 ou 250kg [11]) e o custo de aquisição, sendo este último muito variável com as
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É de realçar que sempre que neste trabalho for referido o termo veículo elétrico de duas rodas, estão também incluídos veículos
de duas (ou três) rodas eletricamente assistidos como sejam cargo-bikes com kit elétrico.
2 VEDR podem apenas contribuir para a diminuição da sinistralidade rodoviária quando existir uma quantidade significativa
destes veículos a circular nas ruas em detrimento da quantidade de automóveis, camiões, mini-vans, quando ganharem o seu
próprio espaço nas ruas e as infraestruturas clicáveis forem suficientes e seguras.
3
Óxidos de Nitrogénio
4
M atéria Particulada
5
Hidrocarbonetos
6
M onóxido de Carbono
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características elétricas do veículo. No entanto, Dekoster e Schollaert desenvolveram um estudo em que perceberam que a distância média de um percurso de ida e volta para entrega de uma encomenda em terreno urbano é de
8.5 a 12km [12] e, segundo Gruber et al., uma entrega média em logística urbana pesa 5.65kg e tem 37.5l de
volume [10], pelo que as preocupações anteriores deixam de ter expressão. No entanto, nem todos os produtos
podem ser transportados nestes veículos devido à própria natureza do artigo, como sejam produtos químicos.
O presente trabalho é focado na necessidade de encontrar e promover soluções de transporte não poluentes e co m
vantagens económicas para as empresas de transporte. Assim, os impactes negativos no sistema de transporte são
minimizados, bem como as despesas da entidade. Em particular, este artigo trata o transporte de mercadorias em
ambiente urbano por veículos elétricos de duas rodas e é direcionado a todas as empresas atuando no setor.
O objetivo deste trabalho é a avaliação de custos nas componentes económica e ambiental para duas tecnologias
(motores de combustão interna e elétricos) e posterior comparação por forma a averiguar os potenciais benefícios
de uma substituição tecnológica em contexto empresarial no setor na logística urbana. É ainda pretendido encontrar
os obstáculos à implementação de VEDR no setor e ultrapassá-los com recurso a casos nacionais reais e assim dar
a conhecer a sua aplicação na realidade portuguesa. Para tal foram desenvolvidas expressões de cálculo e utilizados
três casos de estudo de empresas portuguesas a atuar no setor da logística urbana com VEDR.
O trabalho começa com uma revisão das dificuldades associadas à logística urbana e o papel dos VEDR na sua
minimização. Em seguida, na seção 2, são definidos os objetivos e a metodologia de trabalho aplicada para os
atingir, metodologia essa parcialmente baseada na ordem de trabalhos do projeto europeu Pro-E-Bike. A análise
foi complementada por inquéritos a stakeholders e clientes da logística urbana. No seguimento, a seção 3 define
os casos de estudo utlizados na recolha de dados. A secção 4 apresenta os resultados obtidos e a seção seguinte
estrutura as conclusões que este trabalho permite retirar e discute as principais contribuições da investigação.
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METODOLOGIA

Com o foco no potencial de utilização de VEDR para transporte urbano de mercadorias (perspetiva comercial), a
quantificação dos benefícios daqueles veículos, especialmente dos económicos e ambientais, toma contornos relevantes para a sua difusão. É nesse pressuposto que este trabalho se baseia, pelo que neste capitulo se apresenta a
metodologia utilizada para atingir esse fim.
Esta secção inicia com uma revisão dos trabalhos até agora realizados neste âmbito e das metodologias escolhidas,
seguindo-se a definição do método utilizado neste estudo e das várias fases que o compõe.

2.1

Estado da Prática

O estudo da utilização de veículos elétricos de duas rodas na logística urbana é recente, no entanto foram já desenvolvidos vários trabalhos sobre o tema: Numa abordagem de substituição tecnológica, Browne et al. estudaram
um caso de estudo envolvendo a substituição de 7 vans a diesel por 6 triciclos elétricos e 3 vans elétricas, carregados com eletricidade proveniente de fontes renováveis, e com recurso a um centro urbano de micro consolidação.
Foi recolhida informação relativa a distâncias, número de paragens e outros dados operacionais que foi posteriormente sujeita a uma análise de estatística descritiva. Os resultados obtidos permitiram perceber uma redução da
distância total percorrida por pacote entregue e ainda uma redução na quantidade e mitida de CO2 [9]. Ainda no
âmbito na transferência tecnológica, Gruber, Kihm e Lenz estudaram a atratividade de e-cargo-bikes junto de empresas de logística urbana em que as frotas são compostas por automóveis e/ou bicicletas convencionais. Foi recolhida informação operacional e analisada com recurso a estatística descritiva. Os resultados obtidos permitem
perceber que as e-cargo-bikes se adequam às utilizações dadas àqueles modos e com potenciais ganhos de velocidade [10]. Lenz e Riehle, por outro lado, limitaram a sua análise a empresas europeias de transporte de mercadorias
cuja frota contenha bicicletas. Os autores distribuíram inquéritos e analisaram as respostas recolhidas com recurso
a estatística descritiva tendo conseguido tipificar as empresas de entregas expresso em ambiente urbano que utilizam este modo suave: empresas de pequena dimensão e cuja frota é constituída apenas por bicicletas convencionais
e cargo-bikes. Estes autores conseguiram ainda perceber que apenas um pequeno número de empresas reconhece
o potencial das bicicletas para transporte de mercadorias e os resultados dos inquéritos permitiram-lhes ainda listar
os pros e contras da sua utilização [13]. Numa abordagem mais técnica, Mendes et al. utilizaram o conceito de
Energia Especifica do Veículo para quantificar o consumo energético dos vários modos acima referidos e comparar
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esse parâmetro com outros. Por exemplo, obtiveram uma redução de 36% na velocidade e 61% no consumo energético de uma e-scooter quando comparada com uma scooter a gasolina [14].

2.2

Método

Dos estudos consultados, depreendeu-se uma metodologia comum: o levantamento de dados operacionais e de
inquéritos e posterior análise com recurso a estatística descritiva. No entanto, nenhum dos artigos consultados fez
referência a custos – económicos ou ambientais – associados às diferentes tecnologias. A importância destes custos
prende-se essencialmente com a tomada de decisões das empresas aquando do dimensionamento da frota. Por esse
motivo procedeu-se ao cálculo desses mesmos custos e posterior comparação entre tecnologias neste trabalho.
A metodologia base seguiu abordagens já exploradas em estudos anteriores : recolha de informação operacional
para quantificação de parâmetros mensuráveis, distribuição de inquéritos por forma a avaliar parâmetros subjetivos
e análise numérica dos resultados. Embora o processo de recolha tenha sido semelhante ao de estudos anteriores,
a análise utilizada foi desenvolvida para o efeito: as expressões de cálculo dos vários parâmetros económicos e
ambientais recebem inputs operacionais (distância, carga e volume transportados), do veículo (custos de aquisição
e anuais, capacidade de peso e volume) e ambientais (fatores de conversão de combustível fóssil ou de eletricidade
em quilogramas emitidos de CO2 ) e foram fundamentadas no simulador de custos desenvolvido no âmbito do ProE-Bike [15], um projeto co-financiado pela Comissão Europeia através do programa Intelligent Energy Europe. O
projeto tem como objetivo promover “a utilização de veículos mais limpos e eficientes – as bicicletas e as scooters
elétricas (comummente chamadas “e-bikes”) – para a entrega de mercadorias e transporte de passageiros” [16].
2.2.1 Inputs
A definição dos inputs operacionais está dependente do levantamento de dados caracterizadores da viagem e carga
transportada. Este levantamento teve como pressuposto base a utilização de dados reais e o mais adaptados possível
à realidade portuguesa. Por esse motivo recorreu-se a 3 casos de estudo de empresas portuguesas que realizam
entregas de mercadorias em diferentes zonas urbanas do território nacional. Todas estas empresas são participantes
no projeto Pro-E-Bike que fornece VEDRs às empresas piloto em troca de registos diários sobre a sua operação
(distâncias, cargas) em quadros standard. Desta forma obtêm-se registos coerentes nas várias empresas . Neste
trabalho utilizaram-se esses registos como inputs operacionais. Os registos são realizados diariamente no final do
dia de trabalho e de forma cumulativa (o somatório ao longo do dia).
Os inputs caracterizadores dos veículos/tecnologias foram definidos com base em informações comerciais . Para
tal procedeu-se ao levantamento dos VEDR adquiridos pelas empresas piloto e, por oposição, escolheram-se dois
modos de transporte movidos a combustível fóssil, os modelos comerciais mais vendidos em 2014: uma scooter
Honda PCX 125cc [17] (a gasolina) por ser a cilindrada mais semelhante à potência de uma e-scooter e um Renault
Kangoo Express [18] (a diesel) por ser o tipo de veículo comercial mais utilizado em cidade. Os VEDR utilizados
pelas empresas são uma cargo-bike equipada com kit elétrico e duas e-scooters. Os inputs em questão estão definidos no Quadro 2. No respeitante ao tempo de vida, foi convencionada uma década para os veículos motorizados
e tempo variável para os VEDR, dada a sua dependência com a utilização . Foi considerado para a caracterização
de todos os veículos uma idade de 5 anos, condutor com carta há 2 ou mais anos e as mesmas cláusulas de seguro
em todos os veículos. Ainda assim se verificam grandes discrepâncias, principalmente no que respeita ao preço de
aquisição dos veículos elétricos, já que este custo é grandemente dependente das características elétricas do
mesmo. O imposto automóvel pago anualmente é o Imposto Único de Circulação (Lei n.º 82-B/2014 do Orçamento
de Estado Português para 2015), cujo valor é função da cubicagem e das emissões. Uma vez que, conforme visto
atrás, os VEDR não emitem na operação, o valor do imposto é nulo.
Os inputs ambientais utilizados coincidem com os fatores de conversão atualizados pela Comissão Europeia
(Norma UNE-EN 16258) [8], pelo Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia Português [19]
e pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos [20]. A quilometragem no tempo de vida dos VEDR foi
considerada, pelo lado da segurança, como sendo igual à vida útil de uma bateria elétrica sendo que, findo este
período, há a possibilidade de substituição deste componente ao invés do veículo completo. O Quadro 3 resume
os inputs ambientais.
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Quadro 2 – Custos característicos de cada tecnologia

e-Cargo-Bike
e-Scooter
Scooter 125 cc
Mini-van

Aquisição7
[€]
3 737
6 270; 7 000
3 050
14 000

Manutenção8
[€/ano]
100
350
485
1 000

Seguro9
[€/ano]
25
48
145
354

Imposto4
[€/ano]
0
0
5.49
32

Tempo de
Vida [anos]
Função da distância
10

Quadro 3 – Valor das variáveis
Custo Combustível [€/l] [€/kWh]
Quilometragem Tempo Vida [km]
Fator de conversão [kg CO2 /l ou kWh]
Emissões Matéria Particulada
Poluentes NOx
[g/100km] NHMC

Diesel
Gasolina
1.200
1.425
Convencionado 225 000km
2.67
2.49
0. 00110
0.00168
12.25
4.16
0
5.20

Eletricidade
0.099
30 000km
0.12
0
0
0

2.2.2 Expressões de cálculo
As expressões de cálculo utilizadas retornam custos económicos e ambientais e as poupanças resultam da subtração
dos custos entre as duas tecnologias em comparação (motor de combustão interna menos tração elétrica). As expressões de cálculo estão divididas em 2 componentes: económica e ambiental. Os custos económicos são de 3
tipos: anuais – somatório da manutenção, combustível, seguro e imposto –, custo de combustível – o custo anual
do abastecimento do depósito com combustível fóssil ou bateria elétrica – e de ciclo de vida – multiplicação daqueles custos anuais pelo tempo de vida, ao qual é acrescido o custo de aquisição. Também os custos energéticos
e ambientais estão diferenciados em 2 tipos: as emissões anuais de CO2 e o consumo energético anual. A diferença
entre esta última componente e o custo de combustível é, além da parcela de custo, a equivalência entre o litro de
combustível e a sua capacidade energética.
Conforme referido atrás, as expressões de cálculo utilizadas no presente estudo 10 foram baseadas nas expressões
deduzidas de um simulador de custos desenvolvido no âmbito do projeto Pro -E-Bike. Aquele simulador apresenta
algumas limitações, principalmente no que diz respeito à coerência na apresentação de resultados e a considerações
tomadas sem deliberação do utilizador. Estas limitações e algumas imperfeições nas expressões de cálculo ficaram
resolvidas na metodologia seguida neste estudo:
Por Custos Anuais [€/ano] (componente económica) entendem-se as despesas pagas anualmente em combustível,
manutenção, seguro e imposto. Esta componente de custo expressa o encargo anual do veículo.
€
km dias
€
€
€
] +Manutenção [
]+Seguro [
] +Imposto [
]
Custos Anuais=Combustível [ ] ×Distância [
×
km
dia ano
ano
ano
ano

(1)

O Custo do Combustível [€/ano] (componente económica) diz respeito ao custo anual importado à compra de
combustível, fóssil ou eletricidade.
Custo de Combustível=Consumo [

7

kWh ou l
€
km dias
] ×Preço Combustível [
] ×Distância [
]
×
km
kWh ou l
dia ano

Consulta direta a vendedores oficiais de cada marca (fonte própria)
Consulta direta a oficinas de motociclos (fonte própria)
9
Consulta direta a seguradoras portuguesas (fonte própria)
10 Informações detalhadas sobre o presente estudo podem ser obtidas em [23]
8
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(2)

Como Custos de Ciclo de Vida [€] (componente económica) entendem-se todos os custos deste a aquisição do
veículo até ao fim da sua vida útil. Assim, esta componente de custo inclui o somatório dos custos anuais no tempo
de vida do veículo e o custo de investimento.
€
Quilometragem Tempo Vida[km]
]×
Custo Ciclo Vida=Custos Anuais [
+Custo Aquisição[€]
km dias]
ano
Distância [
×
dia ano

(3)

Emissões CO2 [kg CO2 /ano] (componente ambiental) diz respeito à quantidade emitida de dióxido de carbono por
ano devido à utilização daquele veículo:
Emissões CO2=Consumo [

l ou kWh
kg CO2
] ×Fator conversão [
]
100km
l ou kWh

(4)

Desta componente deriva o custo externo associado à utilização daquele veículo para entrega de mercadorias em
ambiente urbano, o qual pode ser obtido através da multiplicação deste parâmetro pelo custo da unidade de CO 2
emitida: 35€/ton CO2 [21]. A comparação deste custo externo não é direta entre as tecnologias em análise, uma
vez que o seu valor é proporcional à utilização do veículo motorizado mas não o é para a tecnologia elétrica. Esta
incompatibilidade deve-se à não emissão deste gás durante a utilização de um veículo elétrico.
Como Consumo Energético [kWh/ano] (componente ambiental) entende-se a energia consumida num período de
1 ano devido à utilização do veículo:
Consumo Energético=Consumo [

kWh ou l
km dias
] ×Distância [
]
×
km
dia ano

(5)

em que para os veículos motorizados é necessário ainda proceder à equivalência da quantidade de energia por
unidade de volume de combustível:
kWh
l
3.785l (1 gallon)
=
×
ano ano 37.7kWh Diesel ou 33.7kWh de Gasolina

2.3

(6)

Inquéritos

Como análise complementar, após o início da utilização dos VEDR pelas empresas piloto procedeu-se à distribuição de inquéritos diferentes a cada uma das três entidades mais diretamente afetadas pela escolha tecnológica: o
dono da empresa, o condutor do VEDR e o cliente. O objetivo destes inquéritos foi entender a perceção e entendimento daquelas 3 entidades sobre a transferência tecnológica em causa e a adequação dos VEDR à logística
urbana. Junto do dono da empresa pretendeu-se perceber quais os benefícios dos VEDR para a logística urbana
por ele percebidos e qual a sua motivação para a aquisição e utilização destes veículos. Relativamente ao condutor,
quis-se perceber o desempenho operacional do veículo e adequação ao setor. O inquérito ao cliente foi desenvolvido com o objetivo de perceber se, efetivamente, o cliente atribui importância à sua pegada ecológica e qual a sua
perceção da utilização desta tecnologia por empresas de transporte de mercadorias em ambiente urbano. Estes
resultados permitiram validar as componentes reais e práticas dos resultados obtidos através dos cálculos.
Os inquéritos foram entregues às empresas piloto e respetivos clientes mas foram também divulgados online por
forma a potenciar um maior número de respostas . A amostra é constituída por 23 inquiridos sendo que 18 são
pertencentes aos casos de estudo (3 donos de empresas, 3 condutores e 12 clientes) e os restantes 5 resultaram da
distribuição online dos inquéritos. A reduzida dimensão da amostra deve-se à ainda escassa utilização de VEDR
em contexto empresarial e dificulta a extrapolação de resultados. No entanto, permite evidenciar a necessidade da
disseminação de estudos como este.
Do inquérito realizado aos donos das empresas resultou que, apesar de os benefícios ambientais dos VEDR serem
reconhecidos, o mesmo não acontece com os benefícios económicos, não sendo percebidos por 67% dos inquiridos. Este inquérito revelou ainda que uma redução do preço de aquisição e um maior desenvolvimen to tecnológico
no sentido de aumentar a autonomia das baterias elétricas tornaria a utilização dos VEDR na logística urbana mais
atrativa. Também os condutores inquiridos expressaram degradado no que respeita à reduzida autonomia das baterias. No entanto, por forma a reduzir a probabilidade da bateria se esgotar durante um serviço, desenvolveram
uma estratégia comum que consiste no carregamento compulsivo da bateria: carregar a bateria sempre que tiverem
6

condições para tal. Apesar desta dificuldade todos confirmaram o potencial dos VEDR para serem usados na logística urbana. O inquérito realizado aos clientes revelou igualmente uma reação positiva, embora por motivos
diferentes nas duas regiões do país: enquanto em Matosinhos o fator distintivo é a novidade do serviço e do próprio
veículo, em Lisboa os clientes dão maior importância à pegada ecológica das suas escolhas.

3

CASOS DE ESTUDO

Com a intensão de aproximar a análise da realidade portuguesa, foram selecionados casos de estudo de empresas
portuguesas atuando no setor da logística urbana com recurso a VEDR: a empresa Camisola Amarela que realiza
entregas expresso em bicicleta em Lisboa (recolha dos dados entre Maio e Julho de 2015), o restaurante o Marujo
com entregas ao domicílio em e-scooter localizado em Matosinhos (Agosto 2015) e o Moço de Recados (Agosto
2015), uma empresa de serviços de recados que opera em Lisboa e Oeiras com recurso a uma e -scooter. Todas
estas empresas são participantes no projeto Pro-E-Bike.
Para caracterizar os casos de estudo foi utilizado o conceito de Perfil Logístico [6]. Esta ferramenta caracteriza
uma determina zona urbana em termos da sua natureza logística, através da avaliação de três dimensões, a saber:
as características do produto (dimensões, necessidades especiais), as características da área afeta (homogeneidade,
volume de tráfego) e as necessidades dos agentes (urgência, frequência da entrega). Estão identificados 5 perfis
logísticos [6] mas neste estudo só 2 vão ser trabalhados: o Perfil 1 – entregas expresso em zonas consolidadas – e
o Perfil 2 – comércio em zonas residenciais. Os perfis logísticos aqui considerados distinguem-se essencialmente
dos restantes pelos reduzidos volumes a transportar. Os casos de estudo encontram-se sumarizados no Quadro 4.
A Camisola Amarela é uma empresa de estafetas em Lisboa cuja frota é constituída unicamente por bicicletas e
cargo-bikes. A distância diária média é de 37km (desvio padrão de 15.9km/dia) e a fase de entrega inclui uma
subida de mais de 200m de altitude. Por este e outros motivos , a produtividade é uma das principais motivações
do dono da Camisola Amarela para a adoção de VEDR. O restaurante O Marujo é uma marisqueira em Matosinhos
que iniciou recentemente o serviço de entrega ao domicílio, razão pela qual a distância registada foi tão reduzida:
6km/dia. O restaurante localiza-se num bairro residencial situado numa zona plana – potencializando o uso da
tecnologia elétrica. Nestes dois casos de estudo, visto não existir uma frota motorizada real na mesma operação,
compararam-se os respetivos VEDR com dois veículos a combustão interna comumente usados no setor: uma
mini-van e uma scooter. No caso de estudo da empresa Moço de Recados, a e-scooter veio complementar a operação de uma scooter Vespa. Esta última empresa, o Moço de Recados executa os mais variados serviços em
Lisboa e Oeiras (pela diversidade de serviços prestados não foi possível tipifica-lo num perfil logístico) justificando a distância média diária e desvio padrão registados: 62km/dia e 28km/dia, respetivamente.
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RESULTADOS

Da aplicação das expressões (1) a (6) resultou o Gráfico 1, onde a azul estão representadas as poupanças de carácter
económico e a verde estão as poupanças de caráter ambiental. Numa primeira análise destaca -se a dependência
dos resultados, principalmente as poupanças de índole económica, à distância diária percorrida: o caso de estudo
com maior distância média (Moço de Recados) registou maiores poupanças económicas e o contrário é também
verdade. Uma análise mais detalhada evidencia que a substituição da tecnologia de combustão interna pela tração
elétrica resulta em poupanças económicas quase totais (98%) nos casos estudados e a vantagem mantém-se mesmo
em regimes de utilização menos intensa, embora com menor expressão (40%). No respeitante aos custos anuais, e
em particular ao custo do combustível, uma utilização moderada a intensa do veículo corresponde a ganhos significativos (82 e 92%). A poupança no tempo de vida evidencia que em casos de forte utilização do veículo o valor
de investimento inicial perde impacto no cômputo geral, isto porque a diferença percentual entre a poupança anual
e no ciclo de vida é mínima neste regime de utilização. Em concordância com o entendimento dos donos das
empresas, as poupanças de contorno ambiental são, também elas quase totais em todos os casos de estudo. Este
resultado era espectável em linha com o visto atrás: as emissões de CO2 são diretamente proporcional ao consumo
de combustível fóssil e são independentes da utilização da tecnologia elétrica. No entanto, as emissões associadas
à produção de energia elétrica foram considerados na metodologia. O parâmetro do consumo energético representa
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igualmente poupanças significativas em todos os casos , embora inversamente proporcionais à utilização do veículo, isto é, quanto mais intensiva for a utilização do veículo, menores serão as poupanças em termos do consumo
energético. Este aspeto está ainda em desenvolvimento na tecnologia elétrica.

Quadro 4 – Caracterização dos casos de estudo
Camisola Amarela

O Marujo

Moço de Recados

1

2

Variado

Núcleos empresariais de Lisboa (Saldanha e Campo Pequeno)

Área residencial em
Matosinhos

Lisboa e Oeiras

e-Cargo-Bike

e-Scooter

e-Scooter

3 737

6 270

7 000

Manutenção [€/ano]

100

350

323

Seguro [€/ano]

25

48

48

0.0243

0.0698

0.0600

Perfil Logístico
Área de Influência

VEDR

Veículo
Aquisição [€]

Veículo Motorizado

Consumo [kWh/km]
Veículo

Mini-van

Scooter

Mini-van

Scooter

Scooter

Aquisição [€]

14 000

3 050

14 000

3 050

3 550

Manutenção [€/ano]

1 000

485

1 000

485

1 310

Seguro [€/ano]

354

145

354

145

93

Imposto [€/ano]

32

5

32

5

0

Consumo [L/100km]

5.4

2.0

5.4

2.0

5.0

Distância Diária [km/dia]

36.6

6.0

62.0

Dias trabalho/ano [dias/ano]

242

288

288

92%

94%

84% 83%

98% 92%

92%

86%

85%

83%

94%

82%

76%

73%

40%

Camisola Amarela
Anuais

O Marujo
Ciclo de Vida

Combustível

Moço de Recados
CO2

Energético

Gráfico 1 – Poupanças em relação ao custo do veículo motorizado (scooter)
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No Gráfico 1 apenas se comparam os VEDR com as scooters. Foi constatado pela conjugação das poupanças quase
totais com a incompatibilidade volumétrica deste veículo com o uso proposto que a mini-van não se adequa aos
serviços aqui estudados. Estes resultados vêm refutar a escolha de muitas empresas de entregas que adquirem estes
veículos comerciais. É necessário haver uma compatibilização entre o perfil logístico e a tecnologia escolhida.
Como análise adicional, foram calculadas as emissões de poluentes atmosféricos relativas à utilização de veículos
movidos a combustível fóssil. Conforme referido anteriormente, as quantidades emitidas destes gases por VEDR
na utilização é nula, sendo ínfima na produção de eletricidade. De uma forma aproximada e tendo por base os
inputs ambientais acima caraterizados e informação de poluentes disponibilizada por [22]Borken-kleefeld e Ntziachristos, os poluentes atmosféricos emitidos durante a utilização de uma scooter (mini-van) são 400(2 564)g/ano
de NOx, 0.6(10)g/ano de PM e 347(0)g/ano.

5

CONCLUSÕES

Os cálculos evidenciam que os veículos elétricos apresentam benefícios económicos (a curto e longo prazo) e
ambientais (emissões de poluentes e consumo energético). Esta evidência contrasta com os resultados do inquérito,
no qual os respondentes manifestaram dúvidas. As características dos veículos são compatíveis com os produtos
normalmente transportados pelos casos de estudo e com as características físicas da zona urbana.
No entanto, conforme os resultados aos inquéritos evidenciam, a sua difusão encontra-se limitada por diversos
fatores tais como: estado imaturo do desenvolvimento da tecnologia elétrica resultando numa rápida obsolescência
das viaturas, elevados custos de investimento – embora se tenha visto que este elemento não tem peso significativo
nas poupanças no ciclo de vida – ou mesmo a autonomia limitada das baterias. Apesar destas limitações, os inquiridos expressaram agrado e reconhecimento de benefícios na transferência tecnológica em causa. Os benefícios
ambientais são amplamente conhecidos , porém de baixa relevância no processo de decisão de aquisição da tecnologia elétrica. Os benefícios económicos são ainda pouco óbvios para os stakeholders do setor.
A investigação evidencia que o desconhecimento sobre os benefícios e a desconfiança sobre fiabilidade ou robustez da nova tecnologia elétrica funcionam como barreiras à transição tecnológica. Há, portanto, espaço para a
intervenção pública no sentido de mitigar estas barreiras. A definição destas barreiras deverá ser alvo de estudos
subsequentes, porém pode-se nomear as seguintes: benefícios fiscais e outros incentivos por forma reduzir a diferença de custos de aquisição das duas tecnologias, ações informativas de disseminação e divulgação dos benefícios
e características da tecnologia elétrica, ou regulamentação que promova a utilização desta tecnologia (ex.: limit ações às emissões ambientais ou sonoras).
Outros trabalhos futuros incluem a consideração de uma taxa de atualização monetária e da anualização dos custos
de aquisição; a monitorização real do consumo dos veículos motorizados; o cálculo do impacte social e na economia nacional e do custo do tempo e da segurança. Como desenvolvimentos futuros é ainda proposta a repetição
deste estudo para outros serviços e perfis logísticos por forma a avaliar a adequabilidade dos VEDR e os seus
benefícios e ainda a consideração de inputs operacionais mais detalhados e complexos (inclinação dos percursos,
por exemplo).
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