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Sem políticas públicas, país
corre risco de ser coadjuvante
Professor da USP alerta para a impossibilidade de o etanol substituir
o petróleo na dependência mundial, por ser viável só no Brasil

O
professor Ronaldo de Breyne
Salvagni, coordenador do
Centro de Engenharia Auto-
motiva do Departamento de
Engenharia Mecânica da
USP, é enfático em criticar o

governo na falta de políticas e incentivos
claros para o desenvolvimento de novas
tecnologias. Em sua opinião, falta foco,
uma vez que em determinados momentos o
país tenta impor ao mundo o modelo de
carro a etanol e, em outros, começa a sina-
lizar que defende que o futuro seja com car-
ros elétricos. Com isso, pouca coisa, de fato,
acontece: “O Brasil é mais uma vez arrasta-
do pela corrente, atuará como coadjuvante
neste processo. Se não como protagonista,
o país poderia ter uma papel importante,
mas falta visão, clareza e esforços para lide-
rar pesquisas neste sentido”, diz.

Essa disputa sobre o novo padrão dos
automóveis é “briga de gente grande”,
diz, e acrescenta que não é apenas a situa-
ção econômica e ambiental que estão em
jogo: “Há toda uma questão geopolítica
por trás disso. O etanol só é viável no Bra-
sil. Será que os grandes países toparão
trocar a dependência dos países petrolífe-
ros por uma dependência brasileira? A
discussão envolve diversos fatores, mas
independentemente disso, o Brasil preci-
sa se posicionar e criar tecnologias, para
ser melhor ouvido”, diz.

O professor acredita que o país tem
condições para desenvolver tecnologias
para novos modelos de carro. Ele afirma,
contudo, que é necessário priorizar estes
assuntos e que é necessário inovar com-
pletamente, não apenas adaptar coisas
que já existem. “O carro a etanol e flex, por
exemplo, são grandes conquistas, mas são
adaptações de outros motores. O ideal é
desenvolvermos produtos, inclusive o
etanol, do zero, realmente inovadores e
mais eficientes”, afirma.

Se governo e acadêmicos apostam na
convivência entre modelos elétricos e
flex, o setor alcooleiro também aposta no
etanol. A Cosan, por exemplo, apresentou
no último Fórum Nacional do Inae, no Rio,
estudos que indicam que com avanços
tecnológicos e sem retirar espaço da pro-
dução de alimentos ou de florestas, a pro-
dução de etanol será quadruplicada em 15
anos. Para isso, basta continuar avançan-
do nas pesquisas genéticas que estão
criando espécies de cana mais eficientes e
conquistar somente 10% do terreno na-
cional destinado atualmente à pecuária.

De acordo com os números da compa-
nhia, apenas 2,4% da área agriculturável
do país é destinada à cana, contra 48% às
pastagens com pouca eficiência, tanto
que a melhor utilização destas áreas já é
um dos desafios do país para cumprir suas
metas voluntárias de redução de emissão
de gases causadores do efeito estufa — e
33% da área agriculturável está sem uso.
Dentro desta perspectiva, os modelos hí-
bridos poderiam ser ainda mais verdes
que os carros mistos atuais, entre gasoli-
na-elétrico ou diesel-elétrico.

O avanço nas
pesquisas genéticas
cria espécies
de cana mais
eficientes que
vão ajudar a
quadruplicar
a produção de
etanol em 15 anos

DESAFIO TECNOLÓGICO 

Baixa autonomia

Longo tempo de carregamento 

das baterias

Alto custo de aquisição

Necessidade de adaptação 

da rede elétrica

Tecnologia de propulsão 

amplamente conhecida

Maior eficiência energética

Baixo custo por km rodado

Baixa emissão de gás carbônico

Baixa poluição sonora

VANTAGENS

DESVANTAGENS

explorada

INICIATIVAS GLOBAIS

Diversos países já estão incentivando 
a pesquisa  dos veículos elétricos

ESTADOS UNIDOS 

Projeção de 1 milhão de veículos 
elétricos até 2016
Dispêndio estimado de 
US$ 6,9 bilhões

FRANÇA

Projeção de 1 milhão de pontos 
de carregamento até 2015
Dispêndio estimado de 
€ 3 bilhões

JAPÃO

Projeção de 100 mil  veículos 
elétricos até 2020
Dispêndio ainda não definido

CHINA

Projeção de 500 mil veículos 
elétricos até 2011
Dispêndio estimado: € 1 bilhão 
em P&D e € 2 bilhões 
em projetos pilotos

ALEMANHA

Projeção de 1 milhão de veículos 
elétricos até 2020
Dispêndio estimado de 
€ 500 milhões

Pietro Erber, presidente da Associação
Brasileira do Veículo Elétrico (Abve).

Ele acredita que outras mudanças surgi-
rão com o carro, além do tipo do motor. Em
sua opinião, os carros tendem a ficar meno-
res, mais individualizados e até mesmo o
conceito de posse poderá deixar de existir:
“Acredito que poderemos encarar, no fu-
turo, carro como um serviço nas grandes
cidades. Você poderia alugar um em um
ponto e devolver no outro, como o serviço
de bicicletas em Paris”, disse Erber.

Mas até que isso seja realidade muitos
desafios precisam ser superados. O pró-
prio modelo tecnológico está sendo defi-
nido. Se há alguns anos imaginava-se
que em pouco tempo estariam rodando
carros elétricos puros, os problemas com
as grandes e caras baterias, rede elétrica e
tempo de recarga empurraram o auto-
móvel para o modelo híbrido, que mistu-
ra os dois motores.

E mesmo nesse caso há divergências:
enquanto alguns fabricantes estudam
utilizar o motor convencional como
substituto ao elétrico quando acaba a ba-
teria, outros utilizam a combustão para
recarregar o motor elétrico. Há ainda
quem acredite que o futuro imediato será
o “híbrido plug-in”, que é a mescla dos
dois modelos de convivência entre mo-
tores convencionais e elétricos. Isso sem
contar as pesquisas com carros a hidro-
gênio, em fases mais incipientes.

Mas enquanto a tecnologia nacional
não vem, carros importados híbridos e
elétricos começam a chegar com força ao
mercado nacional. O Ford Fusion Hybrid,
por exemplo, deverá marcar uma nova
etapa, do início da importação em grande
escala apesar de seu preço, mais de 50%
superior ao modelo convencional. Mas
Pietro Erber, da ABVE, acredita que este
valor deverá começar a cair com a amplia-
ção do mercado e a conquista de consumi-
dores mais conscientes.

“Na verdade, a Mercedes já traz carros
híbridos, mas os preços de seus veículos
são muito elevados. O Ford Fusion é um
passo importante, tenho certeza de que em
dois anos teremos diversos modelos de ou-
tras marcas e, em um futuro não tão dis-
tante, estaremos começando a produzir os
primeiros modelos no Brasil”, afirmou o
presidente da associação. Ele, contudo,
sonha com que parte deste mercado seja de
produtos nacionais. “O Brasil já teve carros
elétricos fabricados pela Gurgel. Era um
modelo bastante primitivo, mas a indús-
tria nacional foi deixada de lado, poderia
ter sido o embrião de carros elétricos e hí-
bridos nacionais”, comenta. J.L.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 nov. 2010, Primeiro Caderno. p. B3.
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