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Fórum SAE BRASIL discute desenvolvimento sustentável 
 

Engenheiros se reunirão para debater como a indústria da mobilidade pode 

colaborar para o desenvolvimento sustentável. O fórum, que tem como foco 

principal Tecnologia, Mobilidade e Meio Ambiente, será realizado no dia 17 de 

outubro na Faculdade de Tecnologia SENAI Cimatec na cidade de Salvador – BA. 

 

 

Em virtude do controle das emissões dos gases poluentes e da redução do consumo de 
combustível, bem como a sustentabilidade e utilização de novos materiais 
representarem um grande desafio para o mercado da mobilidade, a SAE BRASIL 
realiza pelo quinto ano consecutivo o Fórum SAE BRASIL de Tecnologia, 

Mobilidade e Meio Ambiente. 
 
Segundo Rodrigo Leite, diretor de eventos da SAE Seção Bahia, esta edição destacará 
materiais, emissões e sustentabilidade. “É necessário que o mercado discuta e verifique 
o que tem sido feito para que essa relação seja cada vez mais desenvolvida, pois é 
importante que a sociedade possa usufruir da melhoria na condição de vida e de 
produtos mais modernos e sustentáveis”, afirma.  
 
A programação contempla palestras com especialistas, que discutirão os temas 
“Mobilidade urbana sustentável como motor do desenvolvimento social, urbano e 
ambiental”, “Sistema de pintura KTL, que une alta tecnologia, zero emissão de VOC e 
baixos índices de resíduos”, “Stanyl e Akulon para substituição de peças metálicas”, 
“Mobilidade híbrida e inteligente: encontrando o equilíbrio certo das tecnologias 
apropriadas para a melhor eficiência do veículo”.  
 
O fórum, que será um evento Neutro de Carbono, também contará com a exposição dos 
veículos Ranger Bio Diesel B100 que participaram da Travessia Interoceânica 
promovida pela parceria Ford/Universidade Federal da Bahia, e do Ford Fusion Híbrido, 
primeiro veículo com essa tecnologia a ser comercializado no país. 
 
“Pela sua qualidade de conteúdo e fidelidade aos objetivos, os eventos das Seções 
Regionais da SAE BRASIL vêm contribuindo para o avanço de ações na área da 
mobilidade brasileira. O foco de seus participantes e patrocinadores torna esses 
encontros ocasiões ideais para lançamento de produtos inovadores e ideias avançadas”, 
diz Vagner Galeote, presidente da SAE BRASIL. 
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