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Os primeiros 50 ônibus movidos
a etanol de São Paulo começam
a circular em junho com a pro-
messa de ajudar a melhorar o ar
da cidade. Foi uma longa fase de
testes, em que dois veículos ce-
didos pela fabricante Scania
funcionaram em tráfego normal
pelas ruas por três anos, de-
monstrando a viabilidade de sua
utilização. Hoje, a frota, opera-
da pela Viação Metropolitana,
que deverá circular em linhas da
zona sul da cidade, será apre-
sentada oficialmente.

Os ônibus ainda vão servir de
vitrine dos esforços da cidade
para reduzir as emissões de ga-
ses poluentes ao transportar os
convidados do C-40 (Climate
Leadership Group), o encontro
dos prefeitos das metrópoles
mais povoadas do mundo, entre
31 de maio e 2 de junho, em São
Paulo. A escolha da capital pau-
lista para sediar o encontro se
deveu principalmente aos pro-
gramas de inspeção veicular e à
lei municipal de mudanças cli-
máticas, sancionada em 2009.

O C-40 visa à troca de expe-
riências dos prefeitos da Rede
C-40, associação destinada a
discutir o papel das municipali-
dades no combate às mudanças
climáticas. Além de São Paulo,
apenas Estocolmo, não por
coincidência, sede da Scania,
incorporou o etanol à sua frota
de ônibus. A meta da capital
sueca é, até 2012, utilizar com-
bustíveis renováveis em 50% de
seu transporte público.

Os testes em São Paulo com-
provaram o desempenho e a
confiabilidade do combustível
além de uma redução em rela-
ção ao diesel de 80% nas emis-
sões de dióxido de carbono,
90% de materiais particulados,
62% de óxido de nitrogênio e
ausência de enxofre.

Brasil e Suécia
“Foram testes de demonstração
porque nós já sabíamos que essa
tecnologia funcionava e muito
bem na Suécia”, afirmou a pes-
quisadora Silvia Velazquez, do
Projeto Best (Bio Ethanol Sus-
tainable Transport), ação ideali-
zada pela União Europeia, com
supervisão no Brasil do Centro
Nacional de Referência em Bio-
massa (Cenbio), que propôs a
utilização dos ônibus a etanol no
Brasil. Ela conta que só foi ne-
cessário conseguir o apoio da

prefeitura, do fabricante e da
União da Indústria de Cana-de-
Açúcar (Unica) para que a pro-
posta se concretizasse.

A Scania acredita tanto no
projeto que decidiu produzir os
chassis no Brasil. “A expectativa
é aumentar o número de vendas
pois acreditamos que a alterna-
tiva do etanol é a única comer-
cialmente disponível para aten-
der a demanda que a própria
prefeitura estabeleceu para São
Paulo”, diz Eduardo Monteiro,
responsável por vendas de ôni-
bus urbanos da empresa, refe-
rindo-se à meta de utilização de
100% de combustíveis renová-
veis para o transporte coletivo
na cidade até 2018.

“A proposta é expandir o
uso”, confirma Márcio Schetti-
no, assessor ambiental da Se-
cretaria Municipal de Transpor-
tes. Os ônibus são abastecidos
de etanol com 5% de aditivo
promovedor de ignição. O com-
bustível será fornecido pela Raí-
zen (Shell-Cosan) mediante um
contrato com a prefeitura que
garante o fornecimento por
70% do preço do diesel.

A prefeitura deve garantir
recursos para o programa com
as multas aplicadas àqueles
que não tiverem feito a inspe-
ção veicular. “Teremos a com-
pensação na diminuição dos
gastos com saúde pública cau-
sados pela poluição”, afirma
Schettino. O plano, segundo
Niège Chaves, presidente da
Viação Metropolitana, é garan-
tir o equilíbrio do preço para
que a renovação da frota seja
toda feita com veículos abaste-
cidos a etanol. ■

SP ganha frota de
ônibus a etanol
Cidade é a segunda do mundo a ter veículos menos poluentes;
objetivo é diminuir emissões e atender lei de mudanças climáticas

Scania, que fabrica
os chassis, acredita
em aumento de
vendas para que
a cidade possa
cumprir meta de só
usar combustíveis
renováveis até 2018

Encomendado pela Eletrobrás para atender a Copa e as Olimpíadas, a Itaipu
Binacional desenvolve, com a participação de diversos parceiros, o primeiro
ônibus elétrico híbrido plug-in, com motor a combustão movido a etanol,
no Brasil. Um protótipo foi apresentado no ano passado durante a Reunião
de Cúpula do Mercosul. A ideia é que ele seja usado em corredores de ônibus.

OUTRAS OPÇÕES EM ESTUDO

META PAULISTANA

Diesel é obstáculo
para a redução de
gases do efeito estufa

A Lei no. 14.933 de 2009, que
institui a Política de Mudanças
Climáticas no Município de São
Paulo estabelece uma meta de
redução de 30% das emissões de
gases do efeito estufa para 2012
em relação ao patamar expresso
no inventário de 2005. Boa parte
deve advir da redução de gases
gerados pelos 6,55 milhões
de veículos em circulação,
principalmente do diesel, que
mais libera partículas tóxicas.
Um estudo da Faculdade de
Medicina da USP sobre o impacto
da fiscalização realizada em 2010
nos veículos movidos a diesel, e
apresentado na semana passada,
mostrou que houve uma redução
de 7% na quantidade de material
particulado no ar, equivalente
à retirada de circulação de quase
20 mil caminhões. Essa melhoria
ambiental, segundo o estudo,
evitou 250 mortes e 298
internações, o que significou uma
economia de US$ 34 milhões.

Caio Coronel/Itaipu Binacional
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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
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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.
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