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Tiago Farias Professor do IST e especialista em transportes

“Testes de emissões não representam 
a realidade de um dia de condução”

Textos Vítor Andrade  
Fotos João Lemos

A Volkswagen vai abanar mas 
não vai cair. Os testes de emis-
sões de gases poluentes terão 
de ser revistos, pois, pelo 
menos na Europa, são pouco 
exigentes. É desta forma que 
Tiago Farias encara o caso 
“dieselgate”, sublinhando que 
quanto mais tempo a Volkswa-
gen demorar a reagir maior 
será a desconfiança acumula-
da pelos consumidores.

PP OPescândaloPdasPemissõesP
poluentesPdaPVolkswagenPpodeP
terPmarcadoPoPinícioPdoPfimPdosP
automóveisPaPdiesel?

 R Não. A indústria do diesel 
já provou no passado que con-
segue cumprir as normas. Há 
muitos mercados, uns muito 
exigentes e outros menos, mas 
o mundo do diesel tem feito 
o seu caminho, naturalmente 
indo cada vez mais no sentido 
da ‘hibridização’ do sistema de 
propulsão. O mundo da propul-
são tem de cumprir normas, 
isto independentemente de o 
carro ser a gasóleo, gasolina, 
etanol, híbrido, elétrico, etc. 
Ao mesmo tempo, as marcas 
automóveis vão ter de fazer as 
melhores propostas consoante 
os mercados onde estão.

ENTREVISTA

PP Mas,PtendoPemPcontaPoPqueP
sePpassouPnasPúltimasPduasPse-
manas,PquemPestavaPparaPcom-
prarPumPcarroPaPdieselPnãoPiráP
travarPaPdecisão?

 R Diria que essa reação pode-
rá acontecer, mas será rapi-
damente ultrapassada. Nesse 
domínio, sou otimista. Acho 
que a indústria automóvel faz 
coisas fantásticas do ponto de 
vista da tecnologia e irá colocar 
em cima da mesa soluções que 
cumpram as regras e que, ao 
mesmo tempo, tenham mais-
-valias para o cliente que o fa-
çam optar por essas propostas, 
neste caso, pelo diesel.

PP EmPsimultâneo,PestePescân-
daloPpodePacelerarPaPmudan-
çaPdePparadigmaPdosPcarrosPaP
combustãoPparaPosPhíbridosPeP
elétricos?

 R A influência vai ser menor 
do que se possa pensar. O que 
acho que pode acelerar é o ní-
vel de exigência das institui-
ções que regulam o sector.

PP OPpassoPseguintePpodePserP
umaPlutaPentrePoPlóbiPdaPindús-
triaPpetrolíferaPePoPdaPproduçãoP
dePeletricidade?

 R Ainda estamos muito longe 
desse cenário. Há uma com-
ponente que muitas vezes nos 
passa ao lado, que é o sector 
do transporte de mercadorias, 

que representa uma fatia muito 
grande do consumo energético, 
e esse continuará por muitas dé-
cadas assente nos combustíveis.

PP QuaisPvãoPserPasPprincipaisP
consequênciasPdestePcasoPquerP
paraPaPVolkswagenPquerPparaPaP
indústriaPautomóvelPeuropeiaP
emPgeral?

 R As consequências estão 
muito associadas à confiança 
do consumidor. Isso é um pro-
blema que tem de ser tratado 
com celeridade, para que per-
cebam que se trata apenas de 
um caso isolado. Mas a primei-
ra reação vai ser esperar. Ago-
ra cabe à indústria automóvel 
e aos reguladores transmitir 
confiança.

PP AchaP queP esteP escândaloP
podePsignificarPoPfimPdoPgrupoP
Volkswagen?

 R Não. A indústria automóvel já 
demonstrou nas últimas duas/
três décadas que sabe viver mo-
mentos de crise (interna ou por 
questões de tecnologia) e dar 
um passo em frente. Agora, que 
isso vai levar tempo, vai. Que 
pode afetar vários países, pode. 
Importa saber como é que este 
grupo vai lidar com a situação 
no curto e no médio prazo. Diria 
que quanto mais tempo demo-
rar essa reação menos confiança 
terá o consumidor.

PP OsPtestesPdePemissõesPdeP
gasesPpodemPserPpostosPemP
causa?

 R Acho que se vai discutir se 
devem continuar a ser feitos 
como até aqui. O facto de os 
carros estarem conectados (in-
ternet das coisas) pode permi-
tir, por exemplo, fazer testes 
remotamente. Os sistemas que 
hoje são utilizados na Europa 
para fazer testes de emissões 
são muito... simpáticos, suaves, 
pouco exigentes. Não represen-
tam a realidade diária de um 
condutor.

PP VamosPterPbrigadasPdePtrân-
sitoPaPfazerPtestesPdePemissõesP
nasPestradas?

 R Não, porque para os testes 
serem credíveis o veículo tem 
de estar em esforço. Se manda-
rem parar um carro para fazer 
o teste, ele já não estará em 
esforço. Tecnicamente, não é 
fácil e não é fiável.

PP Concluindo:PestamosPperan-
tePumPepisódioPisoladoPePdaquiP
aPumPanoPjáPninguémPsePiráPlem-
brarPdoPassunto?

 R Se o produto está à venda, 
tenho de assumir que é credível 
e fiável.

PP UsaPcarroPaPdiesel?
 R Não.
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O OTIMISTA 
SUSTENTÁVEL

Acredita piamente na 
capacidade tecnológica 
do sector automóvel 
para superar qualquer 
crise. Anda o menos 
possível de carro e já 
teve três 100% elétricos, 
embora muito devido a 
questões profissionais. É 
investigador na área das 
energias alternativas 
nos transportes no 
Departamento de 
Engenharia Mecânica 
do Instituto Superior 
Técnico, onde também 
leciona. Já coordenou 
20 trabalhos de 
investigação no 
domínio da mobilidade 
sustentável.


