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DESTAQUES 
Asfalto ecológico ganha versão espanhola 
Parece que a idéia de "estradas verdes", 
rodovias ecologicamente corretas, que limpam a 
poluição emitida pelos carros e até geram 
energia, está mesmo ganhando impulso. 
Há poucos dias engenheiros holandeses 
anunciaram a construção da primeira rodovia 
com um pavimento capaz de eliminar a poluição. 
Logo depois, pesquisadores norte-americanos 
demonstraram uma técnica que permite que o 
asfalto seja utilizado para aproveitar a energia 
solar. 
Link 
 
 
Produção verde 
Seguindo uma tendência mundial, que visa 
diminuir os impactos ambientais gerados pelos 
processos de produção e consumo, melhorando 
a qualidade de vida do ser humano em seu 
ambiente, a montadora Nissan lançou, no início 
deste mês, dois protótipos de veículos movidos 
à eletricidade, um deles 100% elétrico e outro 
híbrido-elétrico. A partir do lançamento dos 
novos protótipos, a empresa pretende assumir a 
liderança no que diz respeito à produção de 
veículos com emissão zero de CO2 na 
atmosfera, além disso, anunciou planos para 
comercialização de um veículo 100% elétrico em 
2010 e sua posterior venda mundial, em 2012.  
Link 

O Fórum Diesel 2008 discutiu e apresentou 
soluções para “O futuro da tecnologia diesel no 
Brasil”.  
Link:Trabalhos apresentados no Fórum Diesel SAE 
Brasil 
 

 
 
A palestra de Eduardo Luis Correia, consultor sênior 
da Petrobras, sobre perspectivas para a matriz 
energética do segmento automotivo brasileiro, chamou 
atenção de todos. Ele apresentou os cenários da 
Petrobrás para o consumo de combustíveis no Brasil 
até 2020. Correia indicou que até 2011 haverá diesel 
de boa qualidade disponível no mercado e que o país 
deverá se tornar exportador do produto a partir de 
2013. A mesa redonda: Inserção de automóveis diesel 
no Brasil, contou com a participação do Sr. Osmar 
José Serraglio (Deputado Federal, PMDB/PR). 
Serraglio destacou alguns caminhos para a liberação 
da comercialização de automóveis com motor a diesel 
no Brasil. 
Mais informações: www.saebrasil.org.br 

NOTÍCIAS 



Metalúrgicos da Renault e Volks fazem 2ª paralisação. Link 
Metalúrgicos mantêm aviso de greve no ABC. Link 
Caminhões Ecológicos - Preocupada com questões ambientais a Volvo mostra seus caminhões livres de 
emissões de poluentes. Link 
As vendas de veículos novos registraram queda no ritmo de crescimento em agosto. Link 
Enquanto o mundo enfrenta crise, Brasil investe na produção de veículos. Link 
Remessas de montadoras sobem 239%. Link 
Fiat Mille Fire Economy vai custar a partir de R$ 23,24 mil. Link 
General Motors cria carro elétrico para concorrer com Renault-Nissan. Link 
Revenda critica cobrança de IOF no leasing. Link 
ANFAVEA reage a alta de ICMS. Link 
Montadoras japonesas deixam fama de racionais. Link 
Volkswagen mostra primeira imagem do Gol sedã. Link 
Preço de veículos usados tem queda de 0,61% em julho. Link 
VW vende 3,79 milhões de automóveis. Link 
Negócios em suprimentos e logística são discutidos em evento anual da IBC. Link 
Nissan cresce 130% no primeiro semestre de 2008. Link 
Leasing impulsiona vendas de carros. Link 
Toyota Motor elevará preços de carros no Japão. Link 
A Volvo anunciou a criação de uma joint-venture na Índia com a Eicher Motors. Link 
GM cresce na Índia com nova fábrica. Link 
Carlos Ghosn: Brasil pode ter carro mais barato. Link 
Setor automotivo anuncia investimentos. Link 
Automóvel continua puxar produção, prevê IPEA (Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada). Link 
Em SP 48% compram carro zero pela 1ª vez. Link 
ANFAVEA anuncia investimentos de US$ 23 bilhões no país entre 2008 e 2011. Link 
 

Publicação Especial 
 
Como funcionam os carros elétricos  
Autor: Marshall Brain – traduzido por HowStuffWorks Brasil  
 
Introdução 
Os carros elétricos estão em evidência na mídia. 
Vários motivos que explicam o interesse 
crescente por esses veículos: 

� Eles poluem menos do que carros 
movidos à gasolina, tornando-se uma 
alternativa ambientalmente saudável a 
esse tipo de veículo (especialmente nas 
cidades). 

� Quando se fala em carros híbridos 
geralmente se fala em carros elétricos. 

� Veículos movidos a células a 
combustível são carros elétricos, e 
células a combustível estão em 
destaque nos meios de comunicação. 

  

Datas Importantes 
 
9/09/2008 
Seminários de Inovação 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
O principal objetivo dos Seminários é difundir a 
importância da inovação para o incremento de 
competitividade nas empresas. O evento é dirigido, 
principalmente, a empresários e estudantes, que 
poderão conhecer os instrumentos de incentivo à 
inovação existente em todo o País.  
Mais informações 
 
17 e 18/09/2008 
XVI SIMEA 2008 - Simpósio Internacional de 
Engenharia Automotiva  
O Aquecimento Global e a Mobilidade no Século XXI  
Tecnologias para Obtenção do Desenvolvimento 
Sustentável  
Milenium Centro de Convenções/SP 
Link 

 
28 e 29/10/2008 
SIMPÓSIO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS 
Milenium Centro de Convenções/SP 
Link 

 
30/10 a 9/11/2008 



 
 Regulador de 50 quilowatts do motor de um 
carro 
 
Neste artigo, você aprenderá sobre como são 
fabricados e convertidos os veículos elétricos. 
Também conhecerá um programa inovador, que 
envolve estudantes de ensino fundamental e 
médio, o projeto viabiliza a construção e a 
corrida de carros elétricos. 
 
Confira aqui o artigo na íntegra. 
 

25º SALÃO INTERNACIONAL DO AUTOMÓVEL 
Pavilhão de Exposições do Anhembi – SP 
Clique aqui para informações 
www.salaodoautomovel.com.br 
 
13/11/2008 
SEMINÁRIO DE NOVAS TECNOLOGIAS 
AEA – Associação Brasileira de Engenharia 
Automotiva 
Link 
 
12 a 14/11/08 
NANOTEC 2008 
Centro de Exposições Imigrantes 
São Paulo/SP 
Link 
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