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Bioasfalto: asfalto verde substitui petróleo por óleo vegetal 
  

 
  
Ao estudar os efeitos da adição de óleo vegetal ao asfalto comum, um engenheiro 
norte-americano pode ter descoberto um asfalto verde, um possível substituto para o 
asfalto à base de petróleo. 
O professor Christopher Williams, da Universidade do Estado de Iowa, estava 
testando composições capazes de aguentar melhor as intensas variações de 
temperatura a que os asfaltos estão sujeitos, sobretudo no Hemisfério Norte, com 
nevascas severas onde não nevava há anos, e verões que batem recordes de 
temperatura ano após ano. 
Mas o resultado foi muito melhor do que o esperado - o asfalto não apenas assimila 
uma parcela maior de bio-óleo do que o esperado, como também sua qualidade 
aumenta muito, em condições de rodagem e em durabilidade. 
  
Bioasfalto 
Nasceu então o bioasfalto, cujos primeiros testes começaram a ser feitos neste mês. 
Os ganhos começaram a ser verificados já na aplicação, uma vez que o bioasfalto 
pode ser aplicado a uma temperatura menor do que o asfalto tradicional de petróleo. 
Como esses primeiros testes serão focados na durabilidade e na resistência às 
variações de temperatura, os pesquisadores escolheram uma ciclovia na própria 
universidade como laboratório. 
O monitoramento sobre o bioasfalto será feito durante um ano, para cobrir todas as 
estações. 
O professor Williams afirma que o bioasfalto permite que a mistura à base de petróleo 
seja substituída parcialmente por óleos derivados da biomassa de diversas plantas e 
árvores. 
  
Pirólise rápida 
O bio-óleo utilizado no bioasfalto é criado por um processo termoquímico chamado 
pirólise rápida, no qual talos de milho, resíduos de madeira ou outros tipos de 
biomassa são aquecidos rapidamente em um ambiente sem oxigênio. 
O processo produz um óleo vegetal líquido que pode ser usado para a fabricação de 
combustíveis, produtos químicos e asfalto. 
O processo gera ainda um produto sólido chamado biocarvão - um carvão vegetal - 
que pode ser usado para enriquecer os solos e para remover gases de efeito estufa da 
atmosfera. 
  
Notícias relacionadas: 
Bioasfalto substitui o petróleo.  
Bioasfalto: asfalto verde substitui petróleo por óleo vegetal.    
Bike Trail Being Paved With Asphalt Made From Plants Instead of Oil.  

Google testa carro sem motorista 
  
Direção automática  
Engenheiros da empresa Google testaram um carro que se dirige sozinho nas 
ruas da Califórnia, segundo anunciou a companhia em seu blog. O carros usa 
câmeras de vídeo montadas no teto, sensores de radar e uma mira a laser para 
enxergar outros carros e obstáculos no trânsito, segundo o engenheiro de 
software Sebastian Thrun. Um motorista treinado acompanhou os testes dentro 
do carro para tomar o controle em caso de alguma falha. A Google espera que os 
carros possam eventualmente reduzir os congestionamentos e o número de 
acidentes nas ruas.  
  
Primeiro acidente  
Em um comunicado postado no blog oficial da companhia, Thrun disse que os 
testes com o carro que se auto-dirige já cobriu 225 mil quilômetros. O carro 
cruzou a icônica ponte Golden Gate, em San Francisco, andou pelas famosas 
ladeiras da cidade, se dirigiu entre escritórios da Google e circulou em volta do 
lago Tahoe, sem sofrer acidentes. Os engenheiros responsáveis pelo projeto 
disseram ao jornal The New York Times que o único incidente ocorrido durante os 
testes foi uma batida por trás sofrida quando o carro estava parado em um 
semáforo. Em seu post no blog, Thrun, que é professor de ciências da 
computação e engenharia eletrônica na Universidade Stanford, afirmou que a 
segurança é "a principal prioridade" do projeto. As rotas são pré-planejadas, 
mapeadas por motoristas reais, e a polícia local é avisada com antecedência 
sobre os testes.  
  
Transporte do futuro  
Thrun cita os números da Organização Mundial da Saúde, que mostram que mais 
de 1,2 milhão de pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito, para 
dizer que esses números podem e devem ser reduzidos. "Acreditamos que nossa 
tecnologia tem o potencial para reduzir esse número, talvez em até metade 
disso", afirma Thrun. "Este projeto ainda está em um estágio experimental, mas 
dá uma ideia de como o transporte pode parecer no futuro, graças aos avanços 
das ciências da computação", diz. Nos últimos tempos, a Google vem se 
aventurando cada vez mais em novos negócios à parte de seu serviço principal 
de buscas na internet. Uma outra pesquisa está testando um carro sem motorista 
em uma viagem de 13 mil km, da Itália à China - veja Carro sem motorista viajará 
13 mil km pela Rota da Seda. 
  

 
  
Notícias relacionadas: 
  
Carro sem motorista viajará 13 mil km pela Rota da Seda. 
Verdadeiro piloto automático.  
Google investindo em um sistema de transporte inusitado.   
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De 14 de setembro a 31 de outubro, Curitiba vai respirar design. 
Programação - Bienal Brasileira de Design 2010 – Curitiba 

Confira as novidades!
  NOTÍCIAS 

  

LANÇAMENTOS 
Iveco expoe em Hannover Eurocargo Hibrido.   
26º Salão do Automóvel de São Paulo 2010.   
Peugeot revela HR1 no Salão de Paris.   
Onda verde inunda o Salão de Paris deste ano.  
As atrações do Salão de Paris.    
Nissan Leaf estreia-se em Portugal.   
Volkswagen reestiliza Eos na linha 2011.  
Nissan: Subsídios à compra carros eléctricos são determinantes.  
Volvo C30 eléctrico já em 2011.  
Frota de veículos no trânsito.     
Porsche quer versões híbridas de todos os modelos.  
Mini terá mais um integrante com apelo aventureiro.    
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Movilidad en las grandes ciudades.  
Avião movido a pedal voa batendo asas. 
Salão de Paris 2010 exibe Carros menos Poluentes.    
Mitsubishi explica o projeto do i-MiEV.  
The Car Battery's Carbon Footprint.  
Chery diz que vai trazer carros flex para o Brasil a partir de 2011. 
Um buzinaço dispensável. 
Workshop Baterias para Veículo Elétrico.  - Download das palestras. 
Chevy Volt's "Voltec" home charging unit will be just $490, but installation is still expensive.   
Honda prices 2011 Fit Hybrid at $19,310; cheapest gas-electric in Japan.  
Etanol e eletricidade: Itaipu desenvolve ônibus híbrido.   
Green Mobility chefia delegação em 5 cidades Alemãs, documento oficial ficará a disposição das Cidades Brasileiras. 
Eficiência Energética - Uma receita para o sucesso.   
Infraestrutura de carga de veículo elétrico e rede integrada 2010.   
Inovação e tecnologia, chave para crescer.   
Projeto Veículo Elétrico - Parceria Itaipu Binacional, KWO, FIAT e outros.  

EMPRESAS 
Novo Comercial do Nissan Livina 2011 pede Desculpas para Concorrentes.   
Volkswagen anuncia novas tecnologias no SAE 2010.   
Renault quer maior participação no Brasil.  
Volvo pretende dobrar vendas em 2011.   
Effa renova o M100.  
Fiat investirá R$ 10 bi no País até 2015.   
Electro Palio.  
BMW e PSA ampliam cooperação em motores elétricos.   
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
China investe em trens e quebra recorde de velocidade.   
Economia cresce menos no 3º trimestre.   
Classe C impulsiona setor imobiliário, automotivo e de beleza.   
Inflação do Carro sobe 1,9% em setembro.   
Queda do dólar preocupa indústria.   
Internacionalização do Brasil é a maior entre os BRICS.  
  
RESULTADOS  
Boletim Rede de inovação. 
Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos para a Indústria.   
Vendas registram ligeira queda em setembro.   
VW Gol é o mais vendido do mês.   
Uma guerra comercial assimétrica.   
Produção mantém fôlego no 2º semestre.  
Nova ISO 26000 trata de responsabilidade social.    
ANFAVEA: carro flex soma 86% das vendas em setembro.   
Produção de veículos cai 9,1% em setembro, diz ANFAVEA.   
Informação sobre recall será registrada nos documentos dos carros.  
Teste indica falta de segurança em carros vendidos no país.   
Líderes debatem avanço do setor automotivo.   

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

Abertura das inscrições do programa de inovação Oseo / Finep entre Brasil e França.
FINEP apresenta novidades na captação de recursos.    
FINEP lança edital de R$ 500 milhões para empresas inovadoras.   
Você sabe elaborar projetos para captação de recursos em edital de fomentos à inovação? 
Apoio à inovação ganha incentivo de R$ 98 milhões.   
CNPq lança dois editais para tecnologia.   
FINEP lançará editais no valor de R$ 835 milhões.   
Obstáculos para inovar.   
Editais promovem cooperação entre empresas brasileiras e estrangeiras.   
Curso capacita empresários e profissionais para atuarem no mercado externo 
Inserção de Pesquisadores nas Empresas 
Lula anuncia investimentos em pesquisas para 2011 
FINEP Inova Brasil 
Programa Juro Zero 
Pesquisador na Empresa 
Chamada Pública MEC/MDIC/MCT 



Fundo de Capital Semente 
MDA abre chamada para projetos no setor de biodiesel.  
Programa Finep Inova Brasil apresenta novidades    
Curso: Projetos de Inovação Tecnológica e de Inovação Social 
FINEP lança chamada para empresas nascentes.  
Evento explica fontes de incentivo à inovação tecnológica para empresas.

    

  

NOTÍCIA ESPECIAL  

   

PELT 2020 

Plano Estadual de Logística e 
Transporte do Paraná - 2020 

  

 
  
O Plano Estadual de Logística e Transporte – PELT 2020 é apresentado com o 
objetivo de consolidar, em um único documento, as intervenções e obras de 
infraestrutura de logística consideradas importantes e estratégicas para o 
desenvolvimento do Paraná. Os protagonistas desta proposta são o Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná – CREA-PR, a 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP; o Instituto de Engenharia do 
Paraná – IEP e o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado do Paraná 
– SICEPOT, todos sabedores da necessidade de ações que culminem com o 
resultado pretendido. 
  

Capítulo Modal Rodoviário 
  

SOLUÇÕES 
A seguir serão apresentadas algumas sugestões capazes de promover a fluidez do 
tráfego no sistema rodoviário da Região Metropolitana de Curitiba. Cabe observar 
que não se tratam de projetos novos e, sim, de reafirmações de propostas há muito 
pensadas e sempre postergadas por insuficiência de recursos. São elas: 
  
1 - Duplicação da BR-116 – trecho entre Curitiba e Mandirituba 
Trecho de aproximadamente 25 km que apresenta importantes gargalos em seus 
primeiros quilômetros, de Curitiba à Fazenda Rio Grande. O trecho atualmente é 
administrado pela concessionário Autopista Planalto Sul, do Grupo OHL. 
  
2 - Implantação do trecho final do Contorno Norte de Curitiba 
Obra com aproximadamente 12 km de extensão em pista dupla, ligando a BR-116 à 
PR-417 (final do trecho concluído do Contorno). Este trecho atualmente se encontra 
sob a responsabilidade da concessionária Autopista Régis Bittencourt, do Grupo 
OHL, a ser executado no 4º e 5º anos da concessão, conforme 1ª Revisão 
Extraordinária do Plano de Exploração da Rodovia – PER, de 11/11/2009. 
  
3 - Duplicação do trecho de aproximadamente 22 km em pista simples do 
Contorno Norte existente, sob a responsabilidade do DNIT 
Com a implantação dos 12 km que completarão o Contorno de Curitiba, o que 
acontecerá com brevidade conforme proposta da Autopista Régis Bittencourt, 
restarão apenas estes 22 km de pista simples em todo o contorno. 
  
4 - Restauração de aproximadamente 15 km de pista dupla do Contorno Sul de 
Curitiba, sob a responsabilidade do DNIT 
Obra a ser executada principalmente na pista com pavimento em concreto rígido, 
bastante danificada pela ação do tráfego pesado, apresentando péssimas condições 
de trafegabilidade. 
  
5 - Duplicação da Rodovia PR-415 (Curitiba – Piraquara) no trecho entre o 
cruzamento com a linha férrea (final do trecho duplicado) e o Contorno Leste 
de Curitiba, no município de Piraquara 
A obra garantirá maior fluidez do tráfego entre Curitiba e Piraquara e dinamismo na 
chegada e saída de produtos do parque industrial de Pinhais pela futura Via 
Metropolitana e pelo Contorno Leste, desviando o tráfego por Curitiba. 
  
6 - Implantação da Rodovia PR-423 no trecho projetado entre a BR-116 no 
Campo do Santana em Curitiba e a BR-476 em Araucária 
Além de criar uma importante saída de Araucária rumo ao sul pela BR-116, 
proporcionará a extensão da Via Metropolitana até Araucária e até Campo Largo 
pelo trecho da PR-423 já existente entre os dois municípios. 
  
7 - Implantação da Via Metropolitana 
Esta via teria início na BR-116 Norte, no futuro entroncamento com o Contorno 
Norte, seguindo pela margem da Área de Proteção Ambiental (APA) do Iraí, 
cruzando a PR-415, à aproximadamente 2,5 km do Contorno Leste. Conecta-se à 
Avenida Rui Barbosa no cruzamento com a BR-277, em São José dos Pinhais, 
segue pela Avenida Rui Barbosa, cruzando a Av. da Torres/BR-376, até o viaduto 
sobre o Contorno Leste. Do Contorno Leste segue para o município de Fazenda Rio 
Grande, pela antiga Estrada da Cachoeira, cruzando com a Avenida Brasil (acesso à 
Fazenda Rio Grande). De Fazenda Rio Grande segue para a BR-116, cruzando o 
Rio Iguaçu, até o entroncamento desta com a PR-423 projetada, no Campo do 
Santana II, município de Curitiba. Com a complementação da PR-423, entre as BRs-
116 e 476, esta espiral se estenderia, pela PR-423 existente, até o entr oncamento 
com as duas pistas da BR-277 em Campo Largo. 
A Via Metropolitana teria a função de conduzir o tráfego intermunicipal periférico da 

EVENTOS 
18 a 22/10/2010 - IV Seminário Volvo de Tecnologia e Inovação 

  
  

Mais informações: adm.treinamento@volvo.com  
  
14/09 a 31/10/2010 – Bienal Brasileira de Design 2010 - “Design, Inovação e 
Sustentabilidade” 

Curitiba – PR 
   

17 à 19/10/2010 – SAE BRASIL Noise and Vibration Conference – NVH 

Florianópolis – SC 

  
  

24 a 28/10/2010 – 18º Salão Internacional do Transporte 

Anhembi. São Paulo – SP  
  

26 a 28 de outubro de 2010 - 5° Workshop Internacional sobre Hidrogênio e 
Células a Combustível - WICaC 2010 
Centro de Convenções da Unicamp - Campinas – SP 

  
  

28/10 a 07/11/2010 – Salão do Automóvel de São Paulo 2010 

  
18/11/2010 - VER2010 - 2º Seminário Veículos Elétricos & Rede Elétrica 
acontece em novembro 

Associação Comercial do Rio de Janeiro. 
  

27/11/2010 à 05/12/2010 – Missão Empresarial à Pollutec Lyon 2010 
  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2010 
Calendário de eventos 2010 

Calendário OICA 



Região Metropolitana de Curitiba, desviando da capital e aliviando o Contorno de
Curitiba para o tráfego de passagem (externo-externo). A Via Metropolitana 
beneficiaria diretamente os municípios de Colombo, Pinhais, Piraquara, São José 
dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Araucária e Campo Largo. 
  
8 - Duplicação da Rodovia PR-417 (Rodovia da Uva), no trecho entre o bairro 
Santa Cândida, em Curitiba, e a Rua Orlando Ceccon, em Colombo 
Trafegam pela região cerca de 20 mil veículos por dia. As obras de duplicação 
ampliarão a segurança e reorganizarão o trânsito no trecho. A retirada dos redutores 
de velocidade também proporcionará a diminuição do tempo de viagem. 
  
9 - Ampliação da mobilidade na BR-376 no trecho entre São José dos Pinhais e 
o Contorno Leste de Curitiba (início da concessão da Autopista Litoral Sul) 
Pela implantação de vias marginais destinadas à absorção do tráfego local (interno-
interno) do município endereçando-o aos locais de travessias já existentes e 
a implantar (trincheiras). Como parte do mesmo projeto, sugere-se a implantação da 
trincheira da Rua Joinville/Alameda Bom Pastor no bairro Campina, eliminando a 
travessia em nível (complexo de sinaleiros) e garantindo fluidez contínua ao tráfego 
na rodovia. 
  
Notícias relacionadas: 
PELT 2020 
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