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FIEP intermedia  vinda de Leax ao PR 

 
(foto: Rogério Theodorovy) 
  

A Federação das Indústrias do Paraná (FIEP) está intermediando as negociações para a 
instalação de uma nova indústria sueca no Estado.  
Trata-se da Leax, fabricante de peças automotivas, que já fornece para algumas 
montadoras instaladas no Brasil, entre elas a Volvo e a Scania.  
Representantes da empresa estiveram esta semana na sede da FIEP, onde foram 
recebidos pelo vice-presidente da entidade, Hélio Bampi, além de dirigentes do SESI, 
SENAI e IEL e ainda representantes do governo do Paraná, da prefeitura de Curitiba e 
do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Mecânicas do Paraná (SINDIMETAL). 
“Nos sentimos muito bem acolhidos e recebemos informações importantes para a nossa 
escolha”, disse Odd Rorstad, representante comercial da Leax no Brasil.  
Segundo ele, há grandes chances de a empresa se instalar no Paraná, mais 
especificamente na Região Metropolitana de Curitiba, mas outros Estados brasileiros 
também estão sendo visitados.  
Rorstad informou que já está agendada para fevereiro a vinda dos executivos suecos 
Hans Jansson e Frank Johansen, líderes do projeto no Brasil.  
Eles serão recebidos por dirigentes da FIEP, do governo do Estado e prefeitura de 
Curitiba, para conhecer mais detalhes da realidade paranaense.  

Notícias relacionadas:  
Araucária é cotada para instalação do grupo sueco Leax no Brasil.  
Sueca da área automotiva e grupo Leax é recebido na FIEP-PR. 
Paraná pode sediar nova indústria sueca da área automotiva.  
LEAX Group. 

 
Veículo elétrico a hidrogênio faz 127 km por litro equivalente 
de gasolina  
A busca por veículos eficientes e não poluentes é um dos grandes desafios 
para a indústria automotiva. Em pauta atualmente, os veículos elétricos são 
considerados uma das principais soluções para a redução dos impactos 
ambientais. 
Pensando em um modelo de veículo urbano que seja eficiente e com baixa 
emissão de poluentes, a RiverSimple, empresa inglesa e que tem como um dos 
seus executivos o neto do fundador da Porsche, Sebastian Piech, desenvolveu 
um veiculo elétrico urbano a hidrogênio que faz 127 km por litro equivalente de 
gasolina, algo como 12 vezes mais que um carro a gasolina convencional.  
Parte do segredo está na utilização de células a combustível de hidrogênio que 
convertem o gás em eletricidade e tem como resíduo final a água. Mas a 
utilização de capacitores para armazenar energia durante a frenagem e a 
utilização destes na aceleração do veículo, bem como componentes leves na 
estrutura do carro, tal como a fibra de carbono, tornam o veículo muito eficiente e, 
consequentemente econômico. 
A velocidade máxima do veículo é de apenas 80km/h, visto que utiliza uma 
célula a combustível de apenas 6 kW de potência e desenvolvida pela Horizon 
Fuel Cell Technologies. 
Para se ter uma idéia da potência, o FCX, veículo a hidrogênio da Honda, 
considerado o estado da arte da tecnologia, utiliza uma célula a combustível 
de 110 kW e possui eficiência de aproximadamente 41 km por litro equivalente 
de gasolina, pois o veículo é grande e espaçoso, mas ainda assim 3 a 4 vezes 
mais eficiente que os veículos convencionais. 
Algumas empresas no Brasil demonstraram o interesse em desenvolver um 
veículo com a tecnologia da Horizon Fuel Cell Technologies, representada 
pela Brasil H2.  
De acordo com Emilio Hoffmann, diretor da empresa brasileira, é crescente no 
país o interesse pelo desenvolvimento de veículos elétricos, tanto em nível 
acadêmico quanto pelo segmento empresarial. Emilio conta que eventos como 
a Shell EcoMarathon e Michelin Challenge Bibendum, referências mundiais ao 
incentivo e aperfeiçoamento de veículos com diferentes tecnologias que levem 
à maior eficiência e redução da emissão de poluentes, deveria ser mais 
explorada por empresas e universidades brasileiras.  
Existem muito poucos projetos brasileiros participando destes eventos e 
praticamente nenhum com propulsão elétrica. 
Emilio complementa que a mobilidade urbana está bem em pauta no Brasil e 
no mundo e que este é o momento para o desenvolvimento de soluções com 
veículos elétricos, seja com baterias ou células a combustível de hidrogênio. 
  
Fonte: PortalH2 

 

 
  

NOTÍCIAS 

CENÁRIO ECONÔMICO 
BNDES quer estimular motor para híbridos.  
Montadoras dos EUA mostram sinais de recuperação. 
O Brasil e a nova indústria automotiva.  
Produção da China bate recorde e Fiat fica mais forte na Chrysler.  
Tática para sair da retranca.  TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  



SP: setor automotivo investe US$ 1,9 bi em fábricas.  
''Prioridade é criar um novo marco legal''.  
País ganha terreno no ranking das montadoras.  
China lidera investimento no país.  
Com mão de obra escassa, governo quer facilitar entrada de estrangeiros. 
Empresas brasileiras não sabem contratar e precisam mudar conceitos. 
Brasil tem desemprego abaixo da média mundial.   
  
EMPRESAS 
Renault diz que segredos de seu carro elétrico foram roubados.  
Em seis anos, investimentos em empresas chegam a R$ 2 bi.  
Hyundai deve instalar fábrica em Piracicaba.  
Empresa brasileira investe 2,6 milhões de euros até 2014.  
Volkswagen quer produzir carro barato na China.  
Nissan negocia fábrica com Eike Batista. 
Nissan planeja construção de nova fábrica no Brasil.  
Ford fecha acordo de exportação com a China.   
GM vai investir US$ 540 milhões em fábrica no México.  
Mitsubishi Concept Global Small – Vendas previstas para 2012.  
Fundação Volkswagen leva projeto educacional para 120 municípios. 
Volkswagen confirma novo Golf para 2013 na Europa.   
  
RESULTADOS  
Para estimular carros elétricos, governo unifica selo de classificação. 
China: acusação de espionagem na Renault é 'irresponsável'.  
Cerca de 45% dos brasileiros usam ônibus para se locomover. 
GASTO COM TRANSPORTE É IGUAL A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, 
DIZ IPEA.  
Vagner Galeote preside a SAE BRASIL em 2011.   
Toyota mantém a liderança mundial seguida pela GM.  
Brasil tem cada vez mais importados.  
  

Semáforos modernos diminuem acidentes em cruzamentos.  
Empresa desenvolve misto de dirigível, avião e helicóptero.  
Ford lança seu primeiro carro elétrico na CES 2011.  
Tendência automobilística: carros com direção automática. 
Trem bala chinês. – Vídeo 
Nissan: carro eléctrico é «futuro da indústria».    
Mitsubishi anuncia linha de carros ecológicos.  
GE apresenta ônibus elétrico com sistema duplo de baterias.  
Fabricante europeu de automóveis elétricos monta base nos Estados Unidos. 
Carro elétrico de Gordon Murray passa por crash-test.  

Estradas poderão trocar asfalto por painéis solares nos EUA.  
  
LANÇAMENTOS  
Salão de Detroit: renascimento do mercado de carros.  
DETROIT 2011: Volt e Explorer faturam Carro e Utilitário do Ano. 
DETROIT 2011: Vertrek será o SUV global da Ford.   
Salão de Genebra exibirá o Freemont, o Journey da Fiat. 
Kia divulga foto oficial do interior do novo Picanto 2012. 
Chevrolet Volt o carro que representa o ressurgimento da GM após a crise. 
Chery QQ muda paradigma custando R$ 22 mil e fazendo 20 km/l.  
Os carros mais esperados em 2011.  
Chrysler 300 Hybrid chega em 2013.  
Nissan Leaf recebeu Troféu Carro do Ano Europeu 2011.  

  

EDITAIS PARA A INDÚSTRIA  

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e  Tecnológico (CNPq/MCT) lança o edital Rhae – Pesquisador na Empresa, no valor global de R$ 40 milhões.  
Banco Central avalia capitalização da FINEP, diz Me rcadante.  
FINEP pode virar banco para incentivar inovação.  
Oportunidades de financiamento à inovação.  
Glauco Arbix será o novo presidente da FINEP.  
Mercadante anuncia novos nomes em cargos de destaqu e da área de C&T.  
Abertura das inscrições do programa de inovação Ose o / Finep entre Brasil e França.  
Apoio à inovação ganha incentivo de R$ 98 milhões.   
FINEP lançará editais no valor de R$ 835 milhões.   
Obstáculos para inovar.   
Inserção de Pesquisadores nas Empresas.  
FINEP Inova Brasil.  
Programa Juro Zero.  
Programa Finep  Inova Brasil apresenta novidades.    

NOTÍCIA ESPECIAL  AGENDA - 2011 

  
Transesterificação de óleo comestível usado para a 
produção de biodiesel e uso em transportes  
Autores:  
Pedro R. Costa Neto e Luciano F. S. Rossi  
Giuliano F. Zagonel e Luiz P. Ramos  
Fonte: BiodieselEcoOleo 
  
Atualmente, a reciclagem de resíduos agrícolas e agro-industriais vem 
ganhando espaço cada vez maior, não simplesmente porque os resíduos 
representam "matérias primas" de baixo custo, mas, principalmente, porque os 
efeitos da degradação ambiental decorrente de atividades industriais e 
urbanas estão atingindo níveis cada vez mais alarmantes. Vários projetos de 
reciclagem têm sido bem sucedidos no Brasil e dentre eles destacam-se o 
aproveitamento de papel, plásticos, metais, óleos lubrificantes automotivos e 
industriais, soro de leite e bagaço de cana.  
Mais recentemente, a implantação de Programas de Qualidade Total tem 
reduzido o impacto poluidor de várias atividades de natureza agroindustrial. No 
entanto, muitos casos ainda prevalecem sem qualquer proposta de solução 
definitiva. Por exemplo, em abatedouros de frangos, os animais que chegam 
mortos e/ou são condenados pela Inspeção Federal representam em média 4-
5% 1 . Estes animais são normalmente incinerados ou mesmo enterrados, um 
destino inconveniente devido a possibilidade de contaminação de lençóis 
freáticos com resíduos indesejáveis e/ou microorganismos patogênicos. Por 
outro lado, a incineração é também um processo poluente e de alto custo que 
vem, gradativamente, entrando em desuso. Assim, de um modo geral, o 
aproveitamento integrado de resíduos gerados na indústria alimentícia pode 
evitar o encaminhamento destes a aterros sanitários, permitindo o 
estabelecimento de novas alternativas empresariais e minimizando o impacto 
ambiental do acúmulo destes resíduos. Dentre os materiais que representam 
riscos de poluição ambiental e, por isso, merecem atenção especial, figuram 
os óleos vegetais usados em processos de fritura por imersão.  
O presente artigo discute a utilização de óleos vegetais transesterificados 
como combustível alternativo ao diesel convencional. Suas características 
encontram-se extensivamente discutidas, assim como a destinação, para o 
mesmo fim, de óleos vegetais usados em frituras. 
  
Conclusão  
  
A utilização de biodiesel como combustível tem apresentado um potencial 
promissor no mundo inteiro. Em primeiro lugar, pela sua enorme contribuição 
ao meio ambiente, com a redução qualitativa e quantitativa dos níveis de 
poluição ambiental, e, em segundo lugar, como fonte estratégica de energia 
renovável em substituição ao óleo diesel e outros derivados do petróleo. 
Vários países vêm investindo pesado na produção e viabilização comercial do 
biodiesel, através de unidades de produção com diferentes capacidades, 
distribuídas particularmente na Europa (França, Áustria, Alemanha, Bélgica, 
Reino Unido, Itália, Holanda, Finlândia e Suécia), na América do Norte 
(Estados Unidos) e na Ásia (Japão) 29,30 . Dentre as matérias-primas mais 
utilizadas figuram os óleos de soja e de canola e alguns tipos de óleos de 
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fritura, como aqueles derivados do processamento industrial de alimentos para 
refeições industriais. Um exemplo importante desta atividade está localizado 
na província de Idaho (Simplot Company Food Group, J. R. Simplot Company, 
Pocatello, Idaho, USA), onde os óleos utilizados para fritura de batatas são 
empregados na produção de biodiesel, juntamente com o etanol derivado da 
hidrólise e fermentação de refugos do processamento da batata (amido) 31 .  
A significativa redução de fumaça, obtida em teste com biodiesel de óleo 
usado, demonstrou que vale a pena reutilizar o óleo descartado de frituras 
para a produção desse combustível. Com isso, fica identificado um destino 
mais adequado a este resíduo agro-industrial que, no Brasil, é desprezado 
e/ou parcialmente aproveitado de maneira muitas vezes inadequada. 
Finalmente, é importante ressaltar que um programa de substituição parcial de 
óleo diesel por biodiesel de óleo de fritura dependeria da criação de um 
eficiente sistema de coleta de óleos usados, o que certamente encontra-se 
distante de nossa realidade. No entanto, devido à compatibilidade observada 
dentre os ésteres obtidos de óleo novo e usado, pode-se perfeitamente 
recomendar que, em processos industriais de produção de biodiesel, óleos 
vegetais de descarte sejam diretamente incorporados ao óleo de soja bruto, 
anteriormente ao processo de transesterificação. 
  

  
Notícias relacionadas:   

  
Óleo comestível na pesquisa de biodiesel.  
Seminário de uso de biocombustíveis no transporte.  

  
Potencialize a sua carreira na Indústria com uma ampla visão de negócios e gestão de 
pessoas. 
Início das aulas: 25/02/2011. 
Faça a sua inscrição!  
  
11 de abril de 2011 - II Fórum da Indústria Automob ilística   
Promovido por Automotive Business no Golden Hall do Hotel Sheraton WTC, em São 
Paulo, SP 
INFORMAÇÕES 
tel. 11 5095-8888 
forum@automotivebusiness.com.br 
www.automotivebusiness.com.br 

  

  
EVENTOS INTERNACIONAIS – 2011  

Calendário Internacional – Automotive Business 
Calendário OICA 
Alemanha - Verbrand Der Automobilindustrie E.V.(VDA) 
Estados Unidos - Alliance of Automobile Manufacturers (AAM) 
França - Comite Des Constructeurs Francais D'Automobiles (CCFA)  
Itália - Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (ANFIA)  
Japão - Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. (JAMA) 
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