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Liège Chaves, presidente da
Viação Metropolitana: empresa

será a primeira a operar com
ônibus a etanol em linhas da

zona sul de São Paulo

É bom, cheira bem, não faz
ruído; mas não é suficiente
A notícia é auspiciosa, mas surpreende pelo atraso: desde pelo menos
2006 se tem notícia dos grandes investimentos na produção brasileira
do álcool combustível – que todos chamam de etanol, por conta das fa-
cilidades linguísticas que a palavra oferece nas negociações internacio-
nais. Há dez anos, quem passeia por Estocolmo, na Suécia, pode sentir
o cheirinho adocicado do vapor que sai dos ônibus movidos a esse
combustível de origem vegetal e renovável, cujos motores produzem
baixa quantidade de gases do efeito estufa e deixam no ar um ruído
muito menos desagradável do que nossos coletivos movidos a diesel.

A pergunta que não sossega é: por que tanto tempo assim para co-
locar em circulação as primeiras unidades desses veículos, e qual a
razão da demora em transformar o sistema em padrão nas frotas das
grandes cidades brasileiras? Talvez a resposta esteja muito distante
dos laboratórios e dos campos de experimentação de motores. Pro-
vavelmente, a razão é a mesma que produziu um atraso de pelo me-
nos vinte anos na adoção do diesel de melhor qualidade. Em 1993,
todo o diesel consumido nos Estados Unidos apresentava emissões
de enxofre iguais ou inferiores a 50 partes por milhão. Esse índice foi
alcançado na Europa dois anos depois, enquanto o Brasil ainda con-
vive com combustível que emite 2 mil ppm, (a quantidade de mili-
gramas de enxofre emitido por quilo de combustível), embora esteja
disponível o diesel e+10, mais limpo, desde o final de 2009.

Os debates levaram a uma crise
que tinha a Petrobras como ponto
central, entre 2008 e 2009, e que aca-
bou por fazer a empresa ser excluída
do Índice de Sustentabilidade Em-
presarial da Bovespa. Desde então,
um termo de conduta foi ajustado en-
tre a petroleira, os órgãos de defesa
ambiental e outros protagonistas,
como a indústria automobilística.
Essa ainda é uma solução paliativa,
pois o problema vai muito além da
substância que é queimada no inte-
rior dos motores. Passa pela dificul-
dade de romper acertos econômicos e
políticos entre jogadores poderosos.
A própria escolha dos ônibus como
eixo central dos sistemas de trans-

portes é parte desse acerto, origem das dificuldades – que rapidamente
evoluem para a impossibilidade – de transformar o modelo de transporte
coletivo, por exemplo, com a implantação de grandes redes de metrô ou
dos veículos leves movidos a eletricidade. O desafio se torna ainda mais
complexo com a crescente deterioração das cidades, vítimas da falta de
planejamento, acumulando grandes parcelas da população em bairros-
dormitórios distantes dos lugares onde há oportunidades de renda.

As carências são imensas, e mesmo assim é preciso celebrar a chega-
da do etanol como uma grande conquista. Nesse trajeto, pode-se ima-
ginar os ônibus movidos a sistemas híbridos, cujos motores evoluem ra-
pidamente nos centros de pesquisa. Mas não se pode perder de vista que
não se trata apenas de modernizar o sistema de propulsão. É preciso
romper o círculo histórico que construiu a prioridade para o transporte
individual e encarar definitivamente a tarefa de colocar o transporte
coletivo como parte de estratégias sustentáveis para nossas cidades. ■

Não se trata apenas
de modernizar
o sistema de
propulsão. É preciso
romper o círculo
histórico que
construiu a
prioridade para
o transporte
individual

LUCIANO
MARTINS
COSTA
Jornalista e escritor, consultor
em estratégia e sustentabilidade

Diante da facilidade de obtenção do gás na Petrobras, o governo do Rio
optou por investir em um ônibus flex, movido a gás e diesel, que começa a
ser testado com apoio da Coppe da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). O ônibus abastecido com 70% de gás natural veicular e 30% de
diesel, deve emitir 20% menos dióxido de carbono que os convencionais.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX 
S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 10 de 
junho de 2011, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Engenheiro Luiz 
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sobre a seguinte ordem do dia: a) Analisar pedidos de renúncia às suas funções, de membros 
dos Conselhos de Administração e Fiscal; b) Apreciar proposta de destituição de membros dos 
Conselho de Administração e Fiscal. c) Eleger e dar posse aos novos membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal, em substituição aos referidos nos itens ‘a’ e ‘b’ supra; 
d) Outros assuntos do interesse da Companhia. Antonina (PR), 16 de maio de 2011.Valdécio 
Antônio Bombonatto - Presidente do Conselho de Administração.

TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S.A.
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11

NIRE nº 41300014230

QUARTA-FEIRA

GESTÃO
TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

Fotos: divulgação

DECLARAÇÃO À PRAÇA 
Andrade e Lai Sociedade de Advogados, Rua Caramuru, 417 cj 82, Saú-
de, São Paulo - SP, CNPJ 12.626.955/0001-38 Comunica o extravio de 
folhas de Cheques do banco Bradesco de nº 000034 a 000040.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 maio 2011, Primeiro Caderno, p.  17.




