
CP prepara
simulador
ambiental que
ignora aviões
Novo simulador de emissões
de CO2 só vai comparar
comboios com carros Dl
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CP relança simulador ambiental
que ignora avião e autocarro

Carlos Cipriano
A CP lançou em 2008 um simulador

que compara as emissões de CO2, na
mesma viagem, entre um comboio e
um automóvel, mas suspendeu o pro-
jecto, porque os dados ficaram desac-

tualizados. Uma equipa que reúne
responsáveis do Instituto Superior
Técnico e da CP está agora a preparar
o relançamento do simulador, que,
no entanto, continuará apenas a com-

parar o comboio e o automóvel, dei-
xando de fora o autocarro e o avião.

Fonte oficial da transportadora fer-
roviária disse ao PÚBLICO que, face
à desactualização daquela ferramen-
ta, houve um período de reflexão que
culminou na decisão de retomar a

aplicação que já existia, procedendo
à sua actualização.

Em causa está a evolução do par-
que automóvel, cujos veículos não
libertam a mesma quantidade de

gases com efeitos de estufa de há 11

anos. Já a frota da CP evoluiu pouco
ou nada, mas tornou-se necessário
actualizar os níveis de poluição de

algumas séries de material circulante,
bem como de alguns trajectos (pou-
cos) que foram electrificados e nos

quais os comboios a diesel foram
substituídos por material eléctrico.

A tarefa não é fácil, porque há situa-

ções em que entre a estação de origem
e a de destino o percurso pode ser fei-

to com vários tipos de comboios e em
linhas diferentes, devendo o simulador
ter em conta essas especificidades.

A CP diz que estas actualizações
tiveram um custo de 1500 euros mais
IVA e que, "como se trata de uma
actualização e não da criação de uma
nova ferramenta, o simulador vai
manter a comparação entre a viagem
de comboio e o automóvel". A empre-
sa, porém, não avançou uma data

para o relançamento do simulador,

que compara também o tempo de

percurso entre os dois modos de

transporte.
Em 2008, quando foi anunciada a

criação do simulador ambiental, o
então presidente da CP, Cardoso dos

Reis, explicava: "O nosso concorren-
te de peso é o transporte individual e
não o público ou o colectivo." A

empresa optava, assim, por não inco-
modar os operadores rodoviários (a
Rede de Expressos é a principal con-
corrente da CP no longo curso) nem

a TAP que, à data, não tinha ainda
uma ponte aérea Lisboa-Porto.

O transporte ferroviário é normal-
mente o mais amigo do ambiente e os

simuladores que comparam as emis-

sões de partículas e de gases poluido-
res tornam muito evidente essa reali-

dade, à qual a opinião pública é cada
vez mais sensível, numa altura em

que as alterações climáticas estão na
ordem do dia.

Há 11 anos uma viagem entre Lisboa

e Porto no Alfa Pendular emitia
menos 22 quilos de CO2 do que um
automóvel. Essa diferença era de 55

quilos num percurso entre o Porto e

Faro. E nos suburbanos a viagem na
linha de Sintra para Lisboa poupava
4,7 quilos face ao transporte indivi-
dual no ICI9. Os dados do "novo"
simulador poderão trazer surpresas
favoráveis ao modo rodoviário, por-
que a frota automóvel modernizou-se
mais do que a frota da CP e é hoje
mais "limpa" do que em 2008. Have-
rá até percursos em que as velhas e

poluentes automotoras a diesel não
serão mais amigas do ambiente do

que os automóveis.

Como é uma actualização,
o simulador vai manter
a comparação entre
comboio e automóvel
CP-Comboios de Portugal


