
 

 

Evento SAE discute tecnologia de motores 

diesel 

Na 13ª edição do Fórum SAE Brasil de Tecnologia de Motores Diesel o tema 

central remeterá o público presente a uma profunda reflexão sobre a 

experiência dos clientes tanto na utilização dos motores Proconve P7, 

como nos desafios da aplicação do MAR I nos segmentos industriais, 

agrícola e de construção civil. O evento será em Curitiba, nos dias 23 e 24 

de julho de 2016. 

Com o tema “Presente e Futuro discutidos com inteligência”, o fórum debaterá as 

demandas para a América Latina em alto nível tecnológico, sempre sob o olhar 

atento da sustentabilidade e praticidade de soluções.  

Segundo os organizadores, a missão desse evento, além de trazer o atual estado 

da arte, será também antecipar respostas e revigorar ânimos. 

Nos três primeiros painéis, o 13º Fórum Diesel pretende contextualizar o atual 

cenário econômico e das regulamentações e interligar com a experiência dos 

clientes que usam os motores do nível de emissões do Proconve P7, aplicados 

desde janeiro de 2012, e Proconve MAR I, aplicados desde de janeiro de 2015, com 

os temas que devem se transformar em necessidades de ações futuras da 

comunidade Diesel, apontando desta forma caminhos e soluções mais seguros e 

sustentáveis. 

Em seguida, o painel “Tecnologia Diesel” discorrerá sobre as novas tecnologias 

focadas em baixo custo e eficiência comprovada. O objetivo é explorar tecnologias 

que ossam atender às legislações futuras, trazendo eficiência energética e 

confiabilidade, e principalmente redução de custos operacionais. Serão 

apresentadas as buscas de soluções inteligentes e sustentáveis para atravessar a 

crise político-econômica, indo até o próximo nível de emissões a ser adotado no 

Brasil. 

O fechamento do Fórum, no painel denominado “Desenhando o Futuro”, em uma 

mesa redonda com renomados especialistas, se propõe a discutir o futuro próximo 

dos motores diesel, suas implicações para o Brasil e para a América Latina, e as 

conclusões do Fórum de fundamental importância para todos os integrantes da 

cadeia produtiva deste importante segmento da mobilidade. 

O 13º Fórum Diesel não vai prever o futuro, mas ajudará a desenhá-lo! 

O evento acontecerá em Curitiba – PR, nos dias 23 e 24 de agosto de 2016, no 

Teatro Positivo.  

Mais informações em www.portal.saebrasil.org.br ou eventos@saebrasil.org.br 
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