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Adiamento no programa de redução das emissões
de poluentes por veículos pode resultar em n mH

mortes/ano em apenas seis metrópoles brasileiras

Omês de maio marcou um pon-
to a menos para o Brasil na
corrida pela diminuição da po-

luição atmosférica. Isso porque a reso-
lução do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (Conama), enviada pelo mi-
nistro Carlos Minc e que propõe a ins-
peção veicular nacional e o controle de
emissão de gases poluentes por carros e
motos, não foi aprovada. Na reunião
realizada em maio último, com repre-
sentantes de órgãos ambientais para
discutir o tema, ficou acordado que a
entrada em vigor de uma nova fase do
programa de redução de emissões só
ocorrerá em 2012. Enquanto isso, até a
norma ser aprovada, serão feitas pales-
tras e seminários para orientar moto-
ristas, indústrias e instituições ambien-
tais sobre os limites de emissão e forma
de medição; volume e características
das frotas a serem inspecionadas; exe-
cução e planejamento dos planos esta-
duais; e as primeiras cidades em que a
resolução será aplicada.

Segundo pesquisa realizada pelo pro-
fessor Paulo Saldiva, coordenador do
Laboratório de Poluição Atmosférica
Experimental da Faculdade de Medici-
na da USP, a nova data para a norma en-
trar em vigor poderá resultar em mi-
lhares de mortes extras por ano. Parte
desse resultado trágico já advém do

não-cumprimento da Resolução 315 do
Conama, de 2002, que estabelecia na-
quele ano o início da fase P-6 do Pro-
conve (Programa de Controle de Polui-
ção do Ar por Veículos Automotores),
com a utilização de combustível limpo
e motores capazes de filtrar gases pre-
judiciais à saúde humana. Somando-se
a isso a falta de esclarecimento sobre
este tipo de combustível, governo,
montadoras, Petrobras e Ministério Pú-
blico fecharam acordo restringindo a
oferta do diesel sustentável, colocando
o projeto ladeira abaixo. Conforme o
estudo, avaliando as condições de cida-
des como São Paulo, Rio de Janeiro, Por-
to Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Re-
cife, haverá pelo menos 11,5 mil mortes
ao ano nas seis capitais, decorrentes do
uso de combustível comum".

Os efeitos da poluição veicular se re-
fletem no homem através de inflama-
ção pulmonar e sistémica imperceptí-
vel, causada pela inalação de gases po-
luentes. Há aumento da pressão arte-
rial, maior risco de arritmias e infarto,
além de bronquite, asma e tumores no
pulmão e vias aéreas superiores, o que
pode reduzir a expectativa de vida do
brasileiro em um ano e meio.

Ar mais l impo - Assim como afir-
mou o professor Saldiva, é impossível
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Se a frota brasileira
de veículos fosse
substituída por

carros ecológicos, a
poluição do ar seria
reduzida em 80%

termos uma estação de tratamento do
ar. O que pode ser feito é justamente
criar medidas ecológicas, como o Pro-
conve, para que haja a redução das
emissões e uma aparente melhora da
qualidade do ar. Isso porque está mais
que provado que o ar poluído custa
muito aos cofres públicos e ao nosso
próprio bolso.

As montadoras, que sempre tiveram
papel decisivo nessa questão, só agora
parecem enxergar que os carros híbri-
dos e elétricos - outra solução sustentá-
vel - podem contribuir diretamente
nesse sentido. Tanto é que, segundo o
projeto/pesquisa "Introdução do Veícu-
lo Hídrico no Brasil: Avanço Tecnológi-
co aliado à Qualidade de Vida", desen-
volvido pela engenheira Juliana de
Freitas, mestre em Engenharia Auto-
motiva da Escola Politécnica (Poli) da
USP, comprovou que a substituição da
frota nacional de veículos leves por veí-
culos híbridos poderá reduzir a polui-
ção do ar em até 80%. Com isso, o país
economizaria R$ 18 mil por veículo, ou
seja, mais de R$ 450 trilhões por ano.

A produção de veículos hídricos já é
uma constante no exterior. Segundo
Juliana, a Toyota, uma das maiores fa-
bricantes de veículos do mundo, já
anunciou que irá dobrar a produção
do carro Prius, atingindo 130 mil uni-
dades por ano. Já em 2010, a Ford, ou-
tra gigante automobilística, irá incre-
mentar seu volume de produção de
veículos híbridos para 250 mil unida-
des. Já não é hora do Brasil pegar o
exemplo europeu como referência e
entrar de vez na onda sustentável dos
carros híbridos e elétricos?

O ranking da sujeira
Conheça quanto custa, por ano, aproxima-
damente, a má qualidade do ar a algu-
mas capitais brasileiras, segundo a pes-
quisa do Laboratório de Poluição Atmos-
férica Experimental da USP. Grande parte
dos valores estimados diz respeito, princi-
palmente, aos gastos com as mortes e
tratamentos de saúde provocados pela
inalação de ar poluído:

1o - São Paulo: R$ 591 milhões
2o - Rio de Janeiro: R$ 492 milhões
3o - Porto Alegre: R$ 354 milhões
4o - Belo Horizonte: R$ 295 milhões
5o - Curitiba: R$ 275 milhões
6o - Recife: R$ 19 milhões

Eletroposto carioca
0 Rio de Janeiro é a primeira cidade brasilei-
ra e do Hemisfério Sul a ter um Eletroposto,
que permite o 'abastecimento' de veículos
elétricos a partir de energia solar. A unida-
de, inaugurada pela Petrobras Distribuidora,
é o resultado de um projeto pioneiro que
usa 100% de tecnologia nacional.Pesquisas
estimam em 50% o crescimento desse mer-
cado por ano. Hoje, circulam pelo país 300
motos elétricas. Desse volume, 180 estão
no Rio, por onde circulam duas dezenas de
automóveis com as mesmas características
ou híbridos. Na unidade da Petrobras, a
energia solar é captada por um conjunto de
28 módulos reunidos em painéis fotovoltai-
cos que geram 184 volts em corrente contí-
nua, cuja potência é convertida por um in-
versor em energia trifásica alternada de
220 volts. A energia resultante do processo
é oferecida nos pontos de recarga de motos
e carros em tomadas de 110 ou 220 volts.
Se não houver luz solar, o inversor capta
energia na rede externa. 0 Eletroposto ofe-
recerá possibilidade de recargas pontuais de

1 a 3 horas ou a troca de baterias descarre-
gadas por carregadas. Uma recarga comple-
ta permite autonomia média de 40 quiló-
metros para moto e de 60 quilómetros para
um carro elétrico, sendo que o consumo gi-
ra em torno de 1,2 kwh.

(Fonte: Agência Envolverde)
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