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V
ocê estaria disposto a pagar
mais por um carro em defe-
sa do meio ambiente? Acre-
ditando na tendência de
esta resposta ser tão positi-
va quanto na hora de esco-

lher os equipamentos opcionais que ofe-
recem status e conforto, as montadoras do
Brasil começam a investir na criação do
mercado de carros híbridos. No Japão o
primeiro carro híbrido foi lançado em
1997. A rigor, a tecnologia existe há muito
tempo. As bicicletas motorizadas já com-
binavam um motor a gasolina com força
das pedaladas.

Movidos por uma tecnologia que alter-
na energia elétrica com combustíveis
(diesel ou gasolina), os novos carros pro-
metem uma verdadeira revolução no dia a
dia dos brasileiros que optarem pelo híbri-
do, pois além de oferecerem luxo, confor-
to e status, transforma o simples ato de di-
rigir numa atitude concreta de proteção
ambiental. O painel do Fusion Hybrid, da
Ford, por exemplo, ensina a proteger o
meio ambiente. Ele tem a imagem de uma
árvore que se modifica conforme o modo
de dirigir do motorista. Se for correto, a
árvore fica bonita, mas numa atitude erra-
da a árvore perde vida.

Aliás, foianecessidadedereduzirosíndi-
cesdepoluiçãoquelevouasautomobilísticas
a criarem motores que consumam menos
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Além de oferecer luxo, conforto e status, o híbrido transforma
o ato de dirigir em atitude concreta de proteção ambiental
TEXTO LUIZ VOLTOLINI

Novo grau de respeito ao
meio ambiente empurra
a tecnologia para a frente

No trânsito caótico das grandes cidades, o motor híbrido alcança sua vantagem máxima por não
gerar poluentes mesmo quando mantém marcha lenta nos congestionamentos do horário de rush

A
União Europeia tem por ob-
jetivo reduzir, até 2012, para
120 g/km a emissão de dió-
xido de carbono (CO2) dos
carros novos, que hoje é de
160 g/km, visando comba-

ter a mudança climática e reduzir a polui-
ção do ar. De acordo com Rogelio Golfarb,
diretor de Assuntos Corporativos da Ford
para a América do Sul, a tecnologia do car-
ro híbrido que a empresa traz para o país vai
emitir 101 g/km de CO2, enquanto um car-
ro compacto emite em torno de 150 g/km.

Para o gerente da Divisão de Transporte
Sustentável e Emissões Veiculares da
Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (Cetesb), da Secretaria do Meio Am-
biente, Vanderlei Borsati, a tecnologia do
carro híbrido, para ser atraente e vantajosa
para o mercado brasileiro, precisa funcio-
nar com etanol e energia elétrica. O Minis-
tério do Meio Ambiente incumbiu a Cetesb
de monitorar as emissões veiculares de
toda a frota nacional. Ou seja, antes de ser
vendido no mercado brasileiro, o veículo
precisa ser homologado pela companhia.

Borsati argumenta que, para Europa e
Estados Unidos, o híbrido faz a diferença
porque lá são usados somente combustí-
veis fósseis (gasolina ou diesel) e nesse
caso a redução das emissões é significati-
va, uma vez que uma boa parte do uso cor-
responde à energia elétrica.

Hoje os carros flex fuel a gasolina emi-
tem 181 g/km de CO2 e os movidos a etanol
174 g/km na média ponderada, segundo
Borsati. Os veículos 1.0, movidos a etanol,
que são a maioria da frota nacional, emi-
tem em torno de 150 g/km. “Além disso,

combustíveis com baixa liberação de po-
luentes,visandopreservaravidadoplaneta.

Com a consciência de que o aqueci-
mento global é uma realidade que precisa
ser enfrentada, pesquisadores de todo o
mundo buscam soluções para reduzir as
emissões de poluentes dos veículos auto-
motores. Estudam a utilização da energia
elétrica, das células a combustível ou da
energia solar para colocar o motor dos
carros em movimento. Atualmente, os hí-
bridos representam a nova opção tecnoló-
gica pois, ao contrário de outras alternati-
vas, esta está pronta para ser usada e res-
ponde aos desafios da sustentabilidade
energética e ambiental.

Vantagem da
tecnologia do carro
híbrido sobre
outras opções
é estar disponível
no momento

Lá na frente,
dependendo
do país, haverá três
opções de motores:
híbrido, tradicional
e elétrico

No Brasil, a ideia é aproveitar a oferta
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No final da semana passada
a Ford lançou o Fusion
Hybrid, que traz para
o Brasil a tecnologia mais
avançada do mundo para
redução do consumo de
combustíveis e emissões.
Rogelio Golfarb, diretor
de Assuntos Corporativos
da Ford para a América
do Sul, explica que o sedã
adota um princípio de
funcionamento chamado
híbrido total. Ou seja, tem
um motor a combustão
e outro elétrico integrados
na transmissão e bateria
de alta capacidade, de
250 V–275 V, para tração.
A bateria é recarregável
pela própria ação
energética do veículo, sem
a necessidade de ligações
externas, o que garante
autonomia e flexibilidade
de uso do veículo, tanto
na cidade quanto na
estrada. Com o motor a
gasolina Duratec, o Fusion
Hybrid tem como princípio
básico de funcionamento o
uso do motor elétrico nas
situações de anda-para, ou
em velocidades inferiores
a 75 km/h. Quando precisa
recarregar a bateria
automaticamente, ou em
condições de velocidades
maiores, o motor a gasolina
entra em operação. O
resultado é sempre a busca
da eficiência máxima no
uso da energia. Na prática,
obtém-se um consumo
médio de 12,18 km/l na
cidade e estrada (medido
conforme as normas NBR),
praticamente o mesmo que
um carro popular 1.0 básico,
sem direção hidráulica
e ar-condicionado. Além
disso, suas emissões são
92% menores que o limite
estabelecido pelo Proconve
L6 para entrar em vigor
em 2015. Golfarb diz
que o Fusion Hybrid, com
preço de R$ 133,9 mil,
é competitivo diante do
que oferece em termos
de tecnologia, inovação e
economia de combustível.
Seu custo de manutenção
também é acessível, diz ele.
Vem com garantia total de
3 anos, garantia de 8 anos
para a bateria e conta com
a assistência técnica dos
420 distribuidores da rede
no Brasil. Além do item
sustentabilidade, conforme
a versão a linha Fusion
tem disponíveis a chave
configurável MyKey,
câmera de ré, sensor
de chuva, sistema de
monitoramento de pontos
cegos, banco com ajuste
elétrico em 10 direções
e painel configurável.

Ford lança
o Fusion
Hybrid

há que se considerar que a emissão de CO2
do etanol é renovável, pois é o mesmo li-
berado na natureza pela cana-de-açúcar,
enquanto o gás carbônico gerado pela ga-
solina não é renovável.”

Além do CO2, diz Borsati, existem ou-
tros poluentes emitidos pelos automó-
veis e é impossível fazer uma comparação
direta entre os motores. Mas o fato posi-
tivo é que o carro híbrido usa a eletricida-
de em condições de ambiente urbano, no
constante anda-para, e ainda assim não
emite poluentes.

Além do gás carbônico (CO2), os auto-
móveisemitemmonóxidodecarbono(CO),
hidrocarboneto (HC) e óxido de nitrogênio
(NOx).Nocasodoetanol,ocombustívelnão
queimado que sai pelo escapamento é me-
nos nocivo à saúde do que a gasolina não

queimada pelos motores convencionais.
Rogélio Golfarb, da Ford, diz que a tec-

nologia dos carros híbridos é compatível
para ser utilizada com etanol ou biocom-
bustíveis e que a vantagem é que os auto-
móveis estão sendo desenvolvidos na
mesma plataforma dos veículos tradicio-
nais. “A visão da Ford é que lá na frente,
dependendo do país, haverá três opções
de motores: o hibrido; o tradicional e o
elétrico. Está distante o fim do petróleo e
tanto o carro híbrido como o elétrico vão
evoluir muito nos próximos anos.” Ele
afirma ainda que o Brasil tem grande po-
tencial de mercado e que o carro elétrico
não vai substituir o motor a combustão.
“Para o Brasil, que tem etanol, biocom-
bustível, gás e petróleo, o carro híbrido é a
melhor opção”, conclui. L.V.

“O carro híbrido
é compatível
com etanol ou
biocombustível, mas
o fim do petróleo
ainda está distante”

Rogelio Golfarb,
diretor de assuntos corporativos

da Ford na América do Sul

No Mercedes-Benz
S 400 Hybrid, o
motorista monitora
o sistema híbrido
de direção de forma
visual. O conjunto
de instrumentos tem
um painel separado,
centralmente
posicionado, que
mostra o fluxo
de energia durante
as fases de impulso
e recuperação, bem
como a situação
da carga da bateria

de etanol e energia elétrica
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 nov. 2010, Primeiro Caderno. p.  B6-B7.
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