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• Cálculo da Pegada de Carbono



Introdução

• O que significa “Pegada de Carbono”?
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A Pegada é uma forma de mostrar as 
nossas emissões de carbono, em 
comparação com outras pessoas, 
atividades, produtos ou outros países...

É a nossa impressão no planeta.



Introdução

• Como se mede a “Pegada de Carbono”?
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Todos os diferentes gases de efeito estufa 
são convertidos num impacto equivalente 
de dióxido de carbono, o principal gás de 
efeito estufa.

O valor da pegada é indicado em “toneladas 
dióxido de carbono equivalente”.



Introdução

• Exemplo duma “Pegada de Carbono”?

3

A pegada de carbono de um couro 
acabado inclui o CO2 ou o equivalente 
de CO2 emitido durante o fabrico do 
próprio couro, mais a quantidade 
emitida durante os transportes 
associados.
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Introdução

• Ferramenta de cálculo                    

Pegada de Carbono do Couro
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• Tese de mestrado de Henrique Costa

• Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL)

• Caso de Estudo: empresa industrial de 
Curtumes



Enquadramento do tema

• Alterações Climáticas 

• Limitar o aumento da temperatura 
global de 1,5ºC (Acordo de Paris)
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Desenvolvimento de ferramentas

• Desenvolver estratégias mais 
sustentáveis e eficientes

• Desenvolvimento de ferramentas na 
quantificação de emissões de Gases 
com efeito de estufa
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Objetivos 

• Estudo da Pegada de Carbono

• Desenvolvimento de uma ferramenta 
de cálculo

• Apresentar propostas alternativas 
que visam a redução da pegada de 
carbono

4



Pegada de Carbono 

• Metodologia criada para medir as 
emissões de gases com efeitos de 
estufa 

• Analisar impactos na atmosfera 
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Metodologia e Métodos 

• Norma Europeia 16887:2017 –
Leather  - Environmental footprint –
Product Category Rules (PCR)

• Valor de referência: 17
kgCO2eq

m2
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kgCO2eq

Dióxido de Carbono (CO2) 1

Metano (CH4) 28

Óxido Nitroso (N2O) 265



• Resíduos reaproveitados 

• Valor positivo 
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Consequential (consequência)



• Mais utilizado nas empresas

• 3000 substâncias químicas  
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ReCiPe Midpoint (H), v 1.13 



Ferramenta
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Elementos a recolher

• Fluxograma do processo 

• Formulação do artigo

• Dados de equipamentos:
• Caldeiras,

• Bombas,

• Ar comprimido, etc
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Elementos a recolher

• Dados de fluxos de massas
• 1000 kg pele em bruto  - 200 kg de pele acabada
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• Consumo energéticos específicos 



Demonstração
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Medidas de redução da pegada

• Reutilização dos resíduos

• Fontes de energia renováveis
• Painéis solares fotovoltaicos 

• Painéis solares térmicos 

• Leitura precisa dos consumos 
energéticos das máquinas 
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Obrigado pela atenção  
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Questões


