
Paridade 70: falso 
conceito a ser 
desconstruído

Jayme Buarque de Hollanda / Diretor  INEE



O primeiro carro fabricado 
por FORD em 1892 era a 

etanol. Qual a razão ? 





Os combustíveis para uso em 
motor Otto eram o etanol ou 

derivados do petróleo (querozene
e   gasolina que eram fabricados 

de forma primitiva. O etanol, 
porém, era (e segue sendo) um 

combustível puro, mais fácil de ser 
usado em um motor também 

primitivo







Em 1908, Ford lançou o carro 
“modelo T”, fabricado até 

1928. Abaixo do guidon, duas 
alavancas permitiam regular a 

centelha e a quantidade de 
combustível liberado para 
combustão. Pelo formato e 

posição, o carro era chamado 
no Brasil de “Ford bigode” )



Ford Bigode



O controle  permitia usar os três 
combustíveis.  Atendia os 

consumidores nas cidades e no 
campo, onde o acesso aos 

derivados do petróleo era precária.





Ford também  propunha  
aumentar a octanagem da 
gasolina misturando até 
10% de etanol à gasolina.





No laboratório da GM, para 
aumentar a octanagem, foi criado 
o “chumbo tetra-etila (CTE)”, cuja 
alta toxidade era conhecida. Não 
obstante acabou sendo adotado 

com elevados custos para a 
saúde pública. 





No final dos anos 20, apesar das 
grandes vantagens, o uso do 
etanol como combustível foi 

suspenso, em parte devido à lei 
seca e o seu uso uso como 

aditivo da gasolina abandonado 
por uma solução poluente.  





No Brasil, diversas imperfeições 
de mercado reduzem a 

competitividade do etanol e 
devem ser combatidos. De todos, 
o mais generalizado  afirma que o 

“Etanol tem 70% da energia da 
gasolina”, sendo a regra usada 

pelos donos de flex para decidir o 
abastecimento.





A regra é tida como indiscutível, 
pois se baseia em propriedades 
físicas do etanol e da gasolina 

com base nas “densidades 
energéticas” dos dois 

combustíveis, ou seja na 
quantidade de calor que pode ser 
obtida a partir de 1 L de cada um. 



𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 𝐺𝐺𝑃𝑃𝐺𝐺.

≅ 0,7



A regra é verdadeira para 
veículos a vapor, onde o volume 

de trabalho depende da 
quantidade de vapor e este, por 
sua vez, depende da quantidade 
de calor extraído do combustível.  





JACQUOT a VAPOR - 1878



No motor de combustão interna, 
a conversão da energia do 

combustível em movimento 
obedece a um grande número de 

outras propriedades do 
combustível em que o etanol é 

muito superior à gasolina.   





Os flex são projetados para usar 
gasolina e toleram o etanol, sem 
tirar proveito de suas 
propriedades. Isto se explica pela 
origem nos EUA onde os 
fabricantes têm incentivo para 
vender flex embora a rede de 
venda de etanol seja mínima. 



Como Mudar
essa realidade no

Brasil? 



É preciso atuar junto aos 
principais atores : 

Consumidor
Academia
Governo
Produtor etanol
Montadoras
Sistemistas
ONG



www.wtanoleficiente.org.br
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