O João está a pensar em comprar um carro verde.

QUER ESCOLHER UM CARRO “VERDE”?
A emissão dos gases de efeito de estufa e a exploração
intensiva de recursos fazem do setor dos transportes um
dos setores com maior impacto ambiental...

A descarbonização da economia incentiva para a mudança dos carros
elétricos, que são apresentados como amigos do ambiente. A investigação e
a indústria automóvel oferecem cada vez mais soluções para aumentar a
eficiência e os desempenhos dos carros que oferecem.
O João está interessado.
Mas a Ana diz-lhe que isto do “verde” não é bem assim... Será?

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

QUÃO VERDE É O TEU CARRO?
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Análise dos impactos
associados à tipologia e
quantidade de materiais,
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de manufatura de cada
componente do veículo.
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Os impactos ambientais da nossa escolha não existem apenas
na fase em que usamos o carro.

USO: Desde a produção da matéria-prima, transporte,
conversão da matéria-prima em combustível final e
posterior armazenamento, distribuição e entrega ao
tanque do veículo.
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alimentação (combustível e eletricidade) e às emissões
durante a operação.
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Análise das emissões e consumos de
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impactos das baterias, uma vez que são
retiradas na fase da despoluição).
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FONTE: https://www.eea.europa.eu/signals/signals2017/infographics/range-of-life-cycle-co2/view
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CARRO ELÉTRICO VS COMBUSTÃO INTERNA ?
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ACIDIFICAÇÃO: O aumento da concentração de elementos

A produção, o uso e fim de vida do carro têm impactos em
várias categorias
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Categorias de
pela solução mais "amiga" do ambiente. Daí que o intuito nesta
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recursos a uma velocidade maior do que aquela que a
natureza consegue repor, leva ao desaparecimento de
recursos. Os combustíveis fósseis são recursos não
renováveis.

Na discussão pública
QUERES SABER MAIS?

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

“Life Cycle Asessment in the automotive sector: a
comprative case study of Internal Combustion Engine (ICE)
and Eletric Car”
Feito pelos autores: Francesco Del Pero, Massino Delogu, Marco
Pierini
Apresentado na conferência: AIAS 2018 International Conference on
Stress Analysis
Publicado na revista: Procedia Structural Integrety 12 (2018) 521-537

O Shades of Green, como projeto de literacia para o
espírito crítico, aborda um tema controverso. Se
quiseres saber mais sobre as polémicas e discussões
que por aí se passam, podes começar a procurar por
aqui:
https://planetofthehumans.com/
https://www.brightgreenlies.com/book
https://www.rtp.pt/programa/tv/p39590

